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INTRO
Op zoek naar een passende activiteit in een museum, theater of concertzaal in Utrecht? In
deze brochure lees je alles over het nieuwe grootschalige culturele aanbod van 2017 – 2018.
Ook dit jaar boordevol ingetogen, maar ook uitbundige concerten, verrassende en hilarische
voorstellingen en museumbezoeken waar ontzettend veel te ontdekken en te beleven valt!
Een ervaring die je je leerlingen niet wilt onthouden!
Het aanbod sluit zo veel mogelijk aan op de wensen en
behoeften van het onderwijs. Wij hebben afgelopen periode
weer veel scholen bezocht en gesprekken gevoerd met de
interne cultuurcoördinatoren (ICC-ers) om te horen waar
de behoeften liggen. Dit zijn leuke inspirerende gesprekken.
Daarnaast evalueren we de activiteiten van de musea en
podia zodat we een beeld krijgen hoe leerkrachten de
activiteiten ervaren. Dit koppelen we terug aan de culturele
instellingen. Dit schooljaar gaan we ook experimenteren
met een speelse evaluatie voor leerlingen. Hun mening is
heel belangrijk!

interactief, sluiten aan op de kennis en ervaring die
leerlingen al hebben op het onderwerp en zijn afwisselend
waarin ‘iets doen’ en ‘iets ervaren’ ook ruimschoots aan
bod komen.
Kortom, ga lekker grasduinen en ontdek het moois dat
Utrecht te bieden heeft. Veel plezier met de oriëntatie
op het nieuwe schooljaar.
Karen Jong, coördinator
Laura Kester, medewerker Planning & Organisatie.

Contact en ontmoeting is belangrijk. Dat merken wij steeds
weer. Wij stimuleren het contact tussen de educatoren van
de culturele instellingen én de leerkrachten en ICC-ers van
scholen. Door ervaringen uit te wisselen, weet de educator
wat er speelt in het onderwijs en weet de leerkracht wat
mogelijk is in de culturele instelling. Juist deze ontmoeting
zorgt ervoor dat de culturele activiteiten goed aansluiten
op wat jij in je school met cultuureducatie wilt bereiken.
Maar er is ook een samenwerking ontstaan tussen een
aantal culturele instellingen die Cultuur & School Utrecht
bemiddelt: Het Filiaal theatermakers en Universiteitsmuseum Utrecht zijn een samenwerking aangegaan rondom
een voorstelling en Het Filiaal theatermakers en Sonnenborgh ook! Zo zie je een goede mix van disciplines!
De programmeurs van de podia hebben zich ook dit jaar
weer ingezet om mooie schoolvoorstellingen en -concerten
te programmeren. De Utrechtse musea zijn - de laatste
jaren - een nieuwe weg ingeslagen. De rondleidingen zijn

OVER CULTUUR & SCHOOL UTRECHT

Cultuur & School Utrecht is het coördinatiepunt voor het grootschalig cultuuraanbod
van de stad Utrecht. Cultuur & School Utrecht regelt, op verzoek van de Utrechtse
basisscholen, het bezoek aan musea en podia in de stad Utrecht. Maar we doen meer
dan dat: we inventariseren de wensen en behoeften van scholen zodat het culturele
aanbod nog beter aansluit op het lesprogramma van de scholen. Daarmee is de rijke
ervaring die de leerlingen opdoen in het museum, de concertzaal of het theater echt
leren buiten de school!
Wil je meer informatie? Kijk op www.cultuurenschoolutrecht.nl
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PRAKTISCHE INFORMATIE

De prijzen in deze brochure zijn
inclusief btw.

U-OV VERSTERKINGSRIT

U-OV biedt stadsbussen aan met
40 zitplaatsen en 20 staplaatsen.
Deze bus rijdt van halte naar halte,
maar is wel exclusief in gebruik voor
de school die de bus gereserveerd
heeft.
- Prijs per bus is €185,50;
- De bus rijdt van halte naar halte.
De leerlingen lopen naar de dichtstbijzijnde halte bij school en worden
door de bus afgezet bij de dichtstbijzijnde halte bij de culturele
instelling (en vice versa);

Pouw Vervoer biedt kleine
touringbussen aan met 16
zitplaatsen en 16 staplaatsen
- De prijs per bus is €170,-.;
- De leerlingen worden van school
opgehaald en afgezet voor de deur
van het museum, behalve bij
Museum Speelklok (dan 50 m.
lopen) en vice versa;
- De bussen bevatten gordels;
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POUW VERVOER KLEINE BUS

Leerlingen en begeleiders reizen
via het reguliere openbaar vervoer
van U-OV voor een vaste retourprijs
naar de culturele instelling.
- €2,55 per persoon voor een
retourtje voor zowel leerlingen als
begeleiders;
- Je ontvangt van Cultuur & School
Utrecht (digitaal) één
vervoersbewijs voor de gehele
groep met het aantal leerlingen
en begeleiders erop;
- Je hebt met het vervoersbewijs
toegang tot de bussen en trams
van U-OV;
- Print het vervoersbewijs en laat
het zowel op de heen- als
terugreis door de chauffeur
stempelen;
- Het vervoersbewijs is alleen geldig
tussen 9:00 uur en 16:00 uur;
- Op iedere 15 leerlingen minimaal
één begeleider.
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De prijs voor een bezoek aan een
museum verschilt per museum.
In het ‘Cultureel aanbod van de
musea’ staat per museum vermeld
welke prijs het hanteert. Het gaat
in alle musea om een groepsprijs
voor maximaal 30 leerlingen. De
begeleiders mogen gratis mee.

U-OV VERVOERSBEWIJS

4

MUSEUM

- De U-OV Versterkingsritten zijn
alleen mogelijk tussen 09:30 uur
en 15:30 uur;
- Op iedere 20 kinderen minimaal
één begeleider;
- U-OV heeft een maximum aantal
bussen per dag die ingezet
kunnen worden voor Cultuur
& School Utrecht, er is dus een
beperkte beschikbaarheid van
deze bus.
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Een bezoek aan een theater- of
concertzaal kost €7,50 per leerling
en de begeleiders mogen gratis
mee. Incidenteel biedt het
gezelschap workshops aan. Scholen
kunnen kiezen of ze een workshop
willen, het hoeft niet. Voor deze
workshops moet apart worden
betaald. De prijzen voor deze
workshops staan vermeld bij het
‘Cultureel aanbod van de podia’,
op de website en in het
plansysteem.

Naast het museum- of podiumbezoek kun je bij Cultuur & School
Utrecht ook terecht voor verschillende vervoersmogelijkheden. Op
verzoek van de school regelt Cultuur
& School Utrecht busvervoer van
en naar de culturele instellingen.
Net als vorig jaar hebben we een
samenwerking met zowel U-OV als
Pouw Vervoer.
Zij bieden verschillende opties aan:

POUW VERVOER GROTE BUS 2 TYPEN

Pouw Vervoer biedt 2 typen grote
touringcars aan:
- Een bus met 68 zitplaatsen voor
€300,-.
- Een bus met 90 zitplaatsen voor
€400,-.
Voor beide bussen gelden de
volgende voorwaarden:
- De leerlingen worden van school
opgehaald en afgezet op vaste
punten vlakbij de culturele
instelling;
- De touringcars bevatten gordels;
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PODIUM

VERVOER

1

PRIJS

De busprijzen onder voorbehoud en
inclusief btw.
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INSCHRIJVING
MAAK JE KEUZE…

Neem de tijd en bekijk op je gemak het aanbod in deze
brochure. Het aanbod vind je ook terug op onze website:
www.cultuurenschoolutrecht.nl als je dat gemakkelijker
vindt. Leg het aanbod naast je cultuurplan en bekijk welk
aanbod aansluit bij de cultuureducatie van je school.
Op onze website staat meer informatie. Zo vind je
bijvoorbeeld welke thema’s aan bod komen in de
programma’s, aan welke kerndoelen de programma’s
voldoen en welke 21e eeuwse vaardigheden getraind
worden. Ook vind je er trailers van voorstellingen, een
filmpje waarin je kennis maakt met de Utrechtse musea.
Daarnaast geeft de website lesmateriaal om het culturele
bezoek inhoudelijk goed voor te bereiden en suggesties om
op het bezoek te kunnen reflecteren met de leerlingen. Ook
biedt de website achtergrondinformatie over de culturele
instellingen. Praktische zaken als bereikbaarheid en
toegankelijkheid van een gebouw, maar ook waar de
instelling voor staat, welke punten het museum of podium
uniek maakt en wat de instellingen willen bereiken.
Kortom deze brochure is een beknopte presentatie van het
culturele aanbod, voor de meest recente informatie kun je
het beste de website raadplegen.

… EN SCHRIJF IN

Het inschrijven en plannen van een bezoek met je klas aan
een culturele activiteit gaat via het digitale plansysteem. Op
de meeste scholen gebeurt dat door de cultuurcoördinator.
Ga naar de website www.cultuurenschoolutrecht.nl en klik
rechtsboven op ‘login’.
•
De eerste keer dat je als school gebruik gaat maken
van het plansysteem vul je eenmalig de schoolgegevens in.
			
Als je school al inJe kunt het hele jaar door boeken, maar om verzekerd
te zijn van een plek
				
geschreven is, dan
				
hoeft dit niet nog
adviseren wij je klas(sen) in te schrijven vóór 7 juli 2017.
				
maals te gebeuren.
•
Eenmaal ingelogd begin je bij het groepenoverzicht. Hier voeg je elk schooljaar opnieuw je groepen
toe met de groepsleerkracht als contactpersoon. We raden
je aan om dit te doen, zodat de groepsleerkracht zelf op de
hoogte gehouden wordt van de culturele bezoeken. De
mails die automatisch vanuit het plansysteem verzonden
worden, zoals de herinneringsmail en de evaluatie gaan
dan zowel naar de cultuurcoördinator als naar de
groepsleerkracht.
•
Na het toevoegen van de groepen kun je per groep
aangeven welk aanbod je graag wil boeken. Daarnaast kun
je direct aangeven of je gebruik wilt maken van vervoer en
zo ja, van welke vervoersoptie. Je kunt altijd opnieuw
inloggen om inschrijvingen toe te voegen of het overzicht
te bekijken/downloaden.
Het plansysteem is eenvoudig in gebruik en voorzien van
instructieblokjes. Heb je vragen over het plannen, dan kun
je altijd contact opnemen met de medewerker Planning &
Organisatie van Cultuur & School Utrecht.
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PLANNING
BOEKING DEFINITIEF

Nadat de cultuurcoördinator de verschillende groepen
van de school voor een museum- of podiumbezoek heeft
ingeschreven, gaat de medewerker Planning & Organisatie
met deze informatie aan de slag.
Er vindt afstemming plaats met de musea om te checken of
de opgegeven dagen en tijdstippen uitkomen. Er wordt een
goede indeling gemaakt van groepen over de gewenste
voorstellingen en concerten.
Ook wordt de vervoersvoorkeur afgestemd met U-OV
en/of Pouw Vervoer.
In de tweede week van het nieuwe schooljaar ontvangt
de cultuurcoördinator een overzicht van de ingeplande
bezoeken. De cultuurcoördinator heeft 5 dagen de tijd om
deze boeking om te zetten in een bevestiging. Daarmee zijn
de bezoeken definitief.

FACTURATIE

Twee keer per jaar ontvangt de school een factuur:
- In november 2017. Een factuur met het afgenomen
aanbod en eventueel busvervoer tot en met december
2017.
- In mei 2018. Een factuur met het afgenomen aanbod en
eventueel vervoer van januari 2017 tot de zomervakantie.

REMINDER

Drie weken voor het bezoek aan de culturele instelling
ontvangen zowel de cultuurcoördinator als de
groepsleerkracht een e-mail ter herinnering aan het
aankomende bezoek. In deze e-mail staat informatie voor
een goede voorbereiding op de culturele activiteit. Daarbij
is er informatie over eventueel busvervoer bijgevoegd.

EVALUATIE

Een dag na het bezoek ontvangt de leerkracht een korte
digitale enquête met een paar evaluatieve vragen over het
cultureel bezoek. De uitkomsten van de enquêtes geven
we door aan de betreffende culturele instellingen, zodat
zij het aanbod nog beter passend kunnen maken op het
basisonderwijs.

WIJZIGINGEN

De school is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van
wijzigingen aan Cultuur & School Utrecht. Wijzigingen in
het bezoek aan de culturele instelling en/of het vervoer er
naartoe, kunnen tot vijf werkdagen voorafgaand aan het
bezoek gedaan worden. Bij annulering van een bezoek
worden de gehele kosten in rekening gebracht.
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CULTUREEL AANBOD MUSEA
MUSEUM +
BEZOEK OP MAAT

Veel leerkrachten zouden graag het museumbezoek willen
afstemmen met datgene waar zij met de groep mee bezig
zijn: een bezoek op maat. De leerkracht en icc-er weten
als geen ander wat er goed is voor de leerlingen, wat hun
belevingswereld is en hoe een bezoek aan het museum
aansluit bij het curriculum én de visie van de school.
Vaak bepaalt een icc-er het aanbod voor de hele school en
kiest daarbij uit het aanbod van Cultuur & School Utrecht.
Zo weet je zeker dat het bezoek kwaliteit heeft en aansluit
bij onderwerpen die gangbaar zijn binnen het onderwijs.
Alleen weet de icc-er dan niet of de inhoud van het bezoek
precies aansluit bij het curriculum. Op welke manier werkt
de leerkracht aan ‘Utrecht in de Middeleeuwen’, ‘Rietveld’,
‘Feest’? Zijn het net even andere thema’s als ‘jouw
omgeving’, ‘levenslijnen’ of ‘respect’?

DIALOOG IN HET MUSEUM

En hoe ziet Museum+ er dan uit met een groep leerlingen?
Als eerste formuleert de leerkracht samen met de educator
van het betreffende museum een vraag. Waar is de groep
mee bezig en op welke manier sluit dat thema aan bij de
collectie, een specifieke tentoonstelling of een bestaand
programma (maar dan net even anders)? Een vraag kan
zijn dat de groep werkt aan het thema energie: ‘Waar denk
je aan bij energie?’ Dan kan de vraag bij de leerkracht
ontstaan zijn uit geschiedenis (energie in tijd van burgers en
stoommachines) gekoppeld aan het Spoorwegmuseum of
energie uit machines én muziek gekoppeld in het Museum
Speelklok. Daaruit kan dan ook Het Utrechts Archief laten
zien waar de energie in de stad vroeger vandaan kwam. Of
de energie uit botten en het lichaam (Universiteitsmuseum)
of de energie van de zon (Sonnenborgh).
In praktijk onderzoekt de museumdocent bij de start van het
bezoek wat er in de groep leeft. Wat heeft de groep al aan
kennis en inzicht over het onderwerp? Tijdens dat gesprek
bepaalt de museumdocent samen met de groep naar welk
object zij gaan. Nadat er een aantal objecten onderzocht
zijn, zet de museumdocent de groepsopdrachten in. Deze
opdrachten bevatten 21e eeuwse vaardigheden en laat
ruimte voor de leerlingen voor eigen interpretaties en
oplossingen. Zo reflecteren zij op datgene wat zij hebben
ervaren en geleerd. En al het materiaal nemen zij weer
mee naar school om er mee verder te werken.
Als je graag je bezoek aan het museum wil laten aansluiten
bij jouw curriculum, geef dan in het plansysteem van
Cultuur & School Utrecht aan dat je gebruik wilt maken van
het Museum+ programma. Cultuur & School Utrecht brengt
dan het contact tot stand tussen de educator van het
museum en de icc-er.

De educatoren van Musea Utrecht: Domtoren, Museum
Catharijneconvent, Museum Speelklok, Universiteitsmuseum, Centraal Museum en Het Utrechts Archief
onderzochten hoe de kwaliteit van een schoolbezoek kan
worden verhoogd en daarmee: hoe een museumbezoek
Moniek Warmer
niet een ‘uitje’ is, maar een daadwerkelijk onderdeel
Projectleider educatie Musea Utrecht
binnen het curriculum.
Daarvoor hebben zij, samen Ben je benieuwd geworden naar wat de Utrechtse musea de
met een focusgroep van
scholen in schooljaar 2017 - 2018 te bieden hebben? Bekijk de
icc-ers, gekeken hoe het
volgende pagina’s voor het culturele aanbod van de musea per
museumbezoek zo ingericht
kan worden dat het aansluit
bij het curriculum van iedere school. Ook is er gekeken hoe
21e eeuwse vaardigheden, creativiteits-ontwikkeling en
onderzoekend en ontdekkend leren in het programma
ingepast kan worden: dat is ‘Museum+’ geworden.
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MUSEUM: nijntje museum

MUSEUM: nijntje museum

TITEL: Wat is een museum?

TITEL: In het verkeer

DOELGROEP: 1/2

DOELGROEP: 1/2

PROGRAMMA

2

Vlakbij ‘het museum’ bevindt zich ‘het huis van Dick Bruna’.
Daar kunnen de kinderen origineel werk van Dick
Bruna bekijken en zich verwonderen over alle
boekjes die hij geschreven heeft.

1

De leerlingen bezoeken ook het kunstlokaal. In deze
ruimte gaan ze, onder begeleiding van de spelbegeleider, aan de slag met het maken van een
eigen kunstwerk. Het nijntje museum staat garant voor een
complete, culturele ontdekkingstocht: actief, receptief en
reflectief. Nooit belerend, maar altijd spelenderwijs.

EDUCATIE

Het voorbereidend lespakket bestaat uit een handleiding met
digitaal fotomateriaal. Het lespakket biedt een introductie
op nijntje en het nijntje museum, een introductie op het
museumbezoek en het programma ‘wat is een museum?’, een
themales ‘kleuren met met verf’ in de vorm van een lesomschrijving met gebruik van eigen materiaal en suggesties voor
verwerkingsopdrachten.

4

GENRE		
Cultureel Erfgoed en
		
Beeldende kunst
PERIODE
Gehele jaar door
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS
€ 130,- per groep
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

6
5
Op het verkeersplein kunnen verschillende situaties
geoefend worden zoals het lopen op de stoep, het
lopen langs een obstakel op de stoep, het oversteken op
een zebrapad, het oversteken op een zebrapad met
verkeerslicht, het oversteken van een spoorwegovergang, wachten op een bus en hoe om te gaan met
een naderende trein. Het nijntje museum staat garant
voor een complete, culturele ontdekkingstocht: actief,
receptief en reflectief. Nooit belerend, maar altijd
spelenderwijs.

2

3

3

4

4

5

6

7

8

Het programma ‘in het verkeer’ is speciaal gemaakt voor de
groepen 1 en 2. Het combineert een museumbezoek met
verkeerseducatie. Samen ontdekken ze hun leefwereld en
maken kennis met goed en veilig gedrag in het verkeer. In
het museum maken de leerlingen spelenderwijs kennis met
diverse eenvoudige verkeerssituaties. De ruimte die bezocht
wordt bestaat uit twee delen: de ene helft bevat allerlei
leuke en leerzame verkeersspellen en de andere helft
bestaat uit een groot verkeersplein.
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Het programma ‘wat is een museum?’ is speciaal gemaakt voor
de groepen 1 en 2. In de themaruimte ‘Het museum’ ontdekken
de kinderen wat een museum is. Deze ruimte is ingericht als
een rijke leeromgeving waarin veel gespeeld, uitgeprobeerd
en ontdekt kan worden. De leerlingen maken kennis met het
fenomeen museum, kijken naar kunst, richten zelf een
tentoonstelling in en onderzoeken de elementen kleur, vorm
en compositie. Zo maken de leerlingen een eigen compositie
op een lichttafel, bouwen zelf een kunstwerk geïnspireerd op
de kunststroming Bauhaus en De Stijl, waarvan Dick Bruna een
bewonderaar was, maken voelend, kijkend en luisterend kennis
met de gereedschappen van Dick Bruna en zoeken delen van
tekeningen bij elkaar op de werktafel, en oefenen zo in goed
kijken en vergelijken.

1

PROGRAMMA

EDUCATIE

Het voorbereidend lespakket bestaat uit een handleiding
met digitaal fotomateriaal. Het lespakket biedt een
introductie op nijntje en het nijntje museum, een introductie op het museumbezoek en het programma ‘in het
verkeer’, een themales ‘veilig in het verkeer’ in de vorm van
een voorleesverhaal met beeld en suggesties voor
verwerkingsopdrachten.

GENRE		
Cultureel Erfgoed en
		
Beeldende kunst
PERIODE
Gehele jaar door
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS
€ 130,- per groep
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod
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MUSEUM: Museum Catharijneconvent

MUSEUM: Museum Catharijneconvent

TITEL: Nog 1 nachtje slapen

TITEL: Maak samen met Kobe een museum

DOELGROEP: 1/2/3

DOELGROEP: 1/2/3

In de klas maken de leerlingen door middel van een verhaal
kennis met Kobe. Kobe verzamelt, sorteert, registreert en
presenteert allerlei mooie en bijzondere vondsten. Dit gaan
de leerlingen in het museum ook doen. Ze helpen Kobe zijn
verzameling te vergroten en gaan op zoek naar dieren op de
kunstwerken. De les wordt afgesloten met het maken van
een eigen museum met de gevonden voorwerpen

8

PROGRAMMA

6
5
4

4

5

6

7

8

In dit vrolijke interreligieuze programma gaan de kleuters helpen
een feest voor te bereiden. Wat heb je allemaal nodig als je een
feestje gaat vieren? Lekker eten, muziek en slingers? De kleuters
gaan zelf boodschappen doen en ontdekken op speelse wijze
welke feesten we vieren. Ze kijken naar kunstvoorwerpen,
luisteren naar verhalen en doen bij elk feest een leuke opdracht.

7

PROGRAMMA

8

GENRE		
		
PERIODE
PROGRAMMADUUR
PRIJS
		
		

Beeldende kunst en
Cultureel Erfgoed
Gehele jaar door
75 minuten
€100,- per school
(eenmalig voor alle
groepen)

Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

GENRE		
		
PERIODE
PROGRAMMADUUR
PRIJS
		
		

Beeldende kunst en
Cultureel Erfgoed
Gehele jaar door
75 minuten
€100,- per school
(eenmalig voor alle
groepen)

Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

3
2

Er is zowel voor als na het bezoek educatief materiaal
beschikbaar via de digibord-module op de website
www.feestweetwatjeviert.nl. Daar staan informatieve
teksten over objecten, tradities en rituelen maar ook
spelletjes, creatieve verwerkingsopdrachten, filmpjes
enz. Dit kan klassikaal worden gebruikt of individueel.
Het uitvoeren van deze lessuggesties zorgt voor een
goede voorbereiding op wat de leerlingen kunnen
verwachten. Daarnaast maakt het uitvoeren ervan het
museumbezoek een waardevollere beleving

1

2

Er is zowel voor als na het bezoek educatief
materiaal beschikbaar via de digibord-module op
de website www.feestweetwatjeviert.nl. Daar staan
informatieve teksten over objecten, tradities en
rituelen maar ook spelletjes, creatieve verwerkingsopdrachten, filmpjes enz. Dit kan klassikaal worden
gebruikt of individueel.
Het uitvoeren van deze lessuggesties zorgt voor een
goede voorbereiding op wat de leerlingen kunnen
verwachten. Daarnaast maakt het uitvoeren ervan
het museumbezoek een waardevollere beleving.

1

EDUCATIE

3

EDUCATIE

5

&
CULTUUR
SCHOOL
UTRECHT

MUSEUM: Museum Speelklok

MUSEUM: Centraal Museum

TITEL: Het is Toon die de muziek maakt!

TITEL: Schatten en rovers

DOELGROEP: 3

DOELGROEP: 3/4

EDUCATIE

3
1

2

Voorbereidende les
Groepsgesprek, luisteren naar een verhaal (en
tussendoor liedjes zingen en nieuwe woorden
leren) en een knutselopdracht. Het onderwijsmateriaal is eenvoudig te downloaden van de
website van het museum. De les zit zo in elkaar dat
hij eenvoudig te geven is en geen extra voorbereiding van de
docent vereist.

6

7

8

Het Centraal Museum is een huis vol kunstschatten en
verhalen. De verhalen vinden hun oorsprong in Utrecht. Het
verhaal van Gerrit Rietveld en De Stijl, het verhaal van broer
en zus van Baaren die een prachtige verzameling hebben
bijeengebracht, het verhaal over de ontdekking van licht en
donker in de Utrechtse schilderkunst of het verhaal van één
van de oudste kostuumverzamelingen van Nederland. Ieder
object verteld een verhaal. Soms op zichzelf. Soms in
combinatie met andere objecten. Het Centraal Museum
vertelt de verhalen door de achtergrond, de bijzonderheden
en de verbanden tussen objecten zichtbaar te maken. Een
bezoek aan het museum is zo steeds weer een bijzondere en
verrijkende ervaring.

PROGRAMMA

5

Het Centraal Museum is eigenlijk de schatkamer van de stad
Utrecht, wij bewaren schatten en laten die schatten zien aan
de mensen die in de stad wonen. Maar wat is nou eigenlijk
een schat?

EDUCATIE

Het educatieve materiaal is te downloaden op de
website van Cultuur & School Utrecht. Met leskaarten
en interactieve opdrachten worden lessuggesties
gegeven om het bezoek op school actief voor te
bereiden. In deze lessen wordt rekening gehouden met
de meervoudige intelligenties. Bovendien worden er tips
gegeven om achteraf waardevol te reflecteren op het
bezoek.

4

4

5

instrumenten en klinkende verhalen in het museum.
Daarna gaat iedereen zelf aan de slag. De leerlingen gaan in
het museum op zoek naar orgelaapje Toon. Uiteindelijk maken
ze aan de hand van duidelijke voorbeelden zelf een eenvoudig
liedje voor een zelfspelend muziekinstrument. De afsluitende
les is een eenvoudige tekst-, teken-, of muziekopdracht.
Centraal staat muziek en het muziekinstrument zelf.

HET MUSEUM

3

6

7

8

Een makkelijk te geven en pakkende voorbereidende les in de
klas met onder andere een verhaal - over het orgelaapje Toonom in de klas voor te lezen, en een knutselopdracht waarbij
de leerlingen een muts maken die op kan worden gezet bij het
bezoek aan het museum. Tijdens de les in het museum klinkt
er veel muziek! Luister naar de live demonstraties van

2

PROGRAMMA

OOK GESCHIKT VOOR: 1/2

Dit programma is in overleg ook geschikt voor groep 1/2.

1

OOK GESCHIKT VOOR: 2

GENRE		
Beeldende kunst
PERIODE
Gehele jaar door
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS
€ 130,- per groep
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

9

Les in het museum
De les in het museum is een combinatie tussen: luisteren naar
muziek en klinkende verhalen, vragen stellen, zelf
doen (liedje maken) en beweging (dansen). Na een
luistergedeelte kunnen de leerlingen ontspannen en dansen
op de muziek van een groot kermisorgel, om vervolgens weer
geconcentreerd zelf aan de slag te gaan.
Afsluitende les
Keuze uit de lesbrief uit een tekstopdracht, tekenopdracht, of
muziekopdracht. Eens in de maand plaatst Museum Speelklok
een selectie van de resultaten hiervan op de website!

4

GENRE		
Cultureel erfgoed en
		
Wetenschap & technologie
PERIODE
Gehele jaar door
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS
€ 100,- per groep
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

&
CULTUUR
SCHOOL
UTRECHT

MUSEUM: Centraal Museum

MUSEUM: Universiteitsmuseum Utrecht

TITEL: Hoe verzamel je kunst?

TITEL: Oma wat heeft u grote tanden...

Hoe verzamel je kunst? Leerlingen maken kennis
met de collectie van broer en zus van Baaren en
leren over de verhalen op schilderijen. Hoe zijn de
verhalen vormgegeven en waarom vertellen
schilders verhalen? Wat is smaak en is die van
iedereen hetzelfde?

3
2

PROGRAMMA

1

Verkennen
Leerlingen leren wat snijtanden, hoektanden en kiezen zijn.
In het museum bekijken ze skeletten van dieren en letten ze
vooral op de tanden. Die zien er heel verschillend uit. Waar
heeft dit mee te maken? Kun je aan een gebit zien wat
het dier eet?
Onderzoeken
In groepjes krijgen de leerlingen een schedel. Door
goed te kijken onderzoeken ze het gebit van het dier
nauwkeurig. Welke vorm hebben de tanden?
Conclusie
Op speelse wijze worden de waarnemingen van de
leerlingen verzameld en samengevoegd. Valt ze iets op aan
de tanden van dieren die vlees eten? Wat is het voedsel van
dieren met platte kiezen?

7
6

Verloop van het bezoek:
Confrontatie
Het programma gaat spannend van start met voelzakjes.
De leerlingen ontdekken dat er verschillende dierentanden
in de zakjes zitten. Welke zijn het? Voordat de leerlingen
dierentanden gaan onderzoeken, bekijken ze eerst hun
eigen gebit.

5

Leerlingen bekijken hun eigen gebit en gaan op zoek naar
dierengebitten in de tentoonstellingen. Na deze verkenning
onderzoeken ze de tanden en kiezen van een echt
dierenschedel. Gezamenlijk trekt de klas een conclusie over
de onderzochte gebitten. Is jouw gebit anders dan dat van
een dier?

8

PROGRAMMA

4

de oudste kostuumverzamelingen van Nederland.
Ieder object verteld een verhaal. Soms op zichzelf.
Soms in combinatie met andere objecten. Het
Centraal Museum vertelt de verhalen door de
achtergrond, de bijzonderheden en de verbanden
tussen objecten zichtbaar te maken. Een bezoek
aan het museum is zo steeds weer een bijzondere
en verrijkende ervaring.

4

5

6

7

8

Het Centraal Museum is een huis vol kunstschatten en
verhalen. De verhalen vinden hun oorsprong in Utrecht. Het
verhaal van Gerrit Rietveld en De Stijl, het verhaal van broer en
zus van Baaren die een prachtige verzameling hebben
bijeengebracht, het verhaal over de ontdekking van licht en
donker in de Utrechtse schilderkunst of het verhaal van één van

3

HET MUSEUM

DOELGROEP: 3/4

2

OOK GESCHIKT VOOR: 1/2

1

DOELGROEP: 3/4

EDUCATIE

Het educatieve materiaal is te downloaden op de
website van Cultuur & School Utrecht. Met leskaarten
en interactieve opdrachten worden lessuggesties
gegeven om het bezoek op school actief voor te
bereiden. In deze lessen wordt rekening gehouden met
de meervoudige intelligenties. Bovendien worden er tips
gegeven om achteraf waardevol te reflecteren op het bezoek.
Dit programma is in overleg ook geschikt voor groep 1/2.

10

GENRE		
Beeldende kunst
PERIODE
Gehele jaar door
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS
€ 130,- per groep
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

GENRE		
Wetenschap & technologie
PERIODE
Tot en met december 2017
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS
€ 130,- per groep
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

5

&
CULTUUR
SCHOOL
UTRECHT

MUSEUM: Spoorwegmuseum

MUSEUM: Kasteel de Haar

TITEL: Werk aan het spoor

TITEL: Wonen in een echt kasteel

DOELGROEP: 3/4

DOELGROEP: 3/4/5 OOK GESCHIKT VOOR: 6/7

EDUCATIE

In de voorbereidende lesbrief wordt uitgelegd wat het
programma inhoudt en tweetal voorbeeldmaskers
meegestuurd voor het gemaskerde bal. Deze kunnen de
kinderen in de voorbereiding uitknippen en versieren.

8
3

4

4

1

2

3
2
1

4

GENRE		
Cultureel erfgoed
PERIODE
Gehele jaar door
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS
€ 165,- per groep
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

7

In het programma gaan de kinderen samen met de gids
van het kasteel door een aantal belangrijke ruimtes van het
kasteel: de ontvangsthal, Eetzaal, Balzaal, Ridderzaal, een
gasten slaapkamer en de slaapkamer van de barones zelf.
In deze ruimtes leren de kinderen hoe de gasten ontvangen
werden, hoe je op een deftige manier de tafel dekte, hoe
je danste op het gemaskerde bal en hoe het er aan toe
ging op het kasteel wanneer de baron en barones met hun
gasten op het kasteel logeerde.

5

Er is een lesbrief voor de docent met algemene informatie
over het programma en lessuggesties (vooraf). Verder bestaat
het educatief materiaal uit een duidelijke (stap voor stap)
beschreven voorbereidingsles met werkblad, en een
verwerkingsles met werkblad en creatieve opdracht voor
na het museumbezoek. Tijdens het museumbezoek
krijgen de leerlingen een werkboekje in de vorm
van een koffertje. Er wordt gewerkt met tekst en
foto’s. Ze gaan hiermee een interactieve
speurtocht doen door het museum.

PROGRAMMA

6

HET MUSEUM

6

7

8

Met het programma ‘Werk aan het spoor’ zullen leerlingen
kennis maken met de verschillende beroepen bij de
spoorwegen. Het museumbezoek begint in de Koninklijke
Wachtkamer. Onder begeleiding van een EduTrainer ontdekken
de leerlingen verschillende voorwerpen uit de collectie die
bij een van de spoorwegberoepen horen. Daarna gaat de klas
in kleine groepjes op speurtocht door de enorme wereld van
treinen. Als ze klaar zijn hebben ze zelf ervaren wat de
verschillende beroepen op het spoor inhouden en kunnen ze
hun opgedane kennis in praktijk brengen in een spannende
treinrit. Hun harde werken wordt beloond met het afstempelen
van hun werkbriefje.

5

PROGRAMMA

GENRE		
Cultureel erfgoed
PERIODE
Gehele jaar door
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS
€ 160,- per groep
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

11

&
CULTUUR
SCHOOL
UTRECHT

MUSEUM: Universiteitsmuseum Utrecht

MUSEUM: Universiteitsmuseum Utrecht

TITEL: Als ik later klein ben -

TITEL: Universiteitsmuseum in de klas

Universiteitsmuseum in de klas

PROGRAMMA

8

Wie is het grootst? En wie het zwaarst? Is dit hetzelfde? En
wat nou als je heel klein bent, hoe ziet de wereld er dan uit? De
leerlingen gaan in de klas onderzoekend en ontdekkend aan de
slag met tillen, wegen en meten. Ze worden begeleid door een
publieksbegeleider van het Universiteitsmuseum die speciale
collectie uit het museum heeft meegebracht.

DOELGROEP: 3/4/5/6/7/8

PROGRAMMA

Het Universiteitsmuseum komt naar de klas. De leerlingen
gaan in de klas onderzoekend en ontdekkend aan de slag.
Hierbij worden ze begeleid door een publieksbegeleider
van het Universiteitsmuseum die speciale collectie heeft
meegebracht. Meer informatie over de inhoud van het
programma op de website van Cultuur & School Utrecht.

7
6
5

5

3

4

4

Onderzoeken
De leerlingen onderzoeken in groepjes en gaan
aan de slag met meten en wegen. Ze maken
hierbij hun eigen onderzoeksvragen en hun eigen
onderzoek.

3

Verloop van het bezoek:
Confrontatie
De leerlingen krijgen een doosje. Ze mogen het
doosje niet openmaken. Hoe komen ze er toch
achter wat er in zit? Kunnen ze de weegschaal
gebruiken?

6

7

De voorstelling De Nachtwaker van Het Filiaal theatermakers
sluit aan op dit programma. In De Nachtwaker wordt een acteur
plotseling heel klein, terwijl de rest van zijn omgeving hetzelfde
blijft. Zijn spullen zijn opeens gigantisch groot en zwaar geworden. Hoe gaat hij daar mee om?

8

DOELGROEP: 3/4/5

2

EDUCATIE

2

Conclusie
De leerlingen presenteren hun onderzoek op theatrale wijze.

12

GENRE		
Wetenschap & technologie
PERIODE
Vanaf januari 2018
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS
€ 100,- per groep
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

1

1

Dit museumprogramma kan geboekt worden als verwerkingsles
van de voorstelling De Nachtwaker van Het Filiaal theatermakers. Het programma kan ook los worden geboekt.

GENRE		
Wetenschap & technologie
PERIODE
Gehele jaar door
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS
€ 100,- per groep
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

5

&
CULTUUR
SCHOOL
UTRECHT

MUSEUM: Museum Speelklok

MUSEUM: Museum Catharijneconvent

TITEL: Daar zit muziek in!

TITEL: Vier het voorjaar

DOELGROEP: 4/5

DOELGROEP: 4/5/6/7/8

4

EDUCATIE

Er is zowel voor als na het bezoek educatief materiaal
beschikbaar via de digibord-module op de website
www.feestweetwatjeviert.nl. Daar staan informatieve
teksten over objecten, tradities en rituelen maar ook
spelletjes, creatieve verwerkingsopdrachten, filmpjes
enz. Dit kan klassikaal worden gebruikt of individueel.
Het uitvoeren van deze lessuggesties zorgt voor een
goede voorbereiding op wat de leerlingen kunnen
verwachten. Daarnaast maakt het uitvoeren ervan het
museumbezoek een waardevollere beleving.

4

8
2
1

1

2

Afsluitende les
Keuze uit de lesbrief uit een tekstopdracht, tekenopdracht,
foto-opdracht of muziekopdracht. Eens in de maand plaatst
Museum Speelklok een selectie van de resultaten hiervan op de
website!

GENRE		
Cultureel erfgoed en
		
Wetenschap & technologie
PERIODE
Gehele jaar door
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS
€ 100,- per groep
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

6

7

In het voorjaar vieren we Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
We hebben lekker vrij en gaan eitjes zoeken en schilderen.
En wat doet de paashaas? Maar waarom hebben we vrij en
wat vieren we eigenlijk? Met een lesprogramma over
de voorjaarsfeesten van Palmpasen tot Pinksteren leren
de kinderen in een zoektocht door het hele museum wat
we vieren en waarom. Ze ontdekken wie in de hoofdpersoon is bij deze feesten en nemen het verhaal over
zijn leven onder de loep.

3

Les in het museum
De les in het museum is een combinatie tussen:
luisteren naar muziek en klinkende verhalen,
vragen stellen, zelf doen (componeren) en
beweging (dansen). Na een luistergedeelte kunnen
de leerlingen ontspannen en dansen op de muziek
van een groot kermisorgel, om vervolgens weer
geconcentreerd zelf aan de slag te gaan.

5

6

Voorbereidende les
Groepsgesprek en geluidenquiz (actief), filmpje (receptief)
en een muziekopdracht (actief en reflectief). Het onderwijs
materiaal is eenvoudig te downloaden van de website van het
museum. De les zit zo in elkaar dat hij eenvoudig te geven is en
geen extra voorbereiding van de docent vereist.

PROGRAMMA

5

EDUCATIE

7

8

Een makkelijk te geven en pakkende voorbereidende les in de
klas met onder andere een geluidenquiz en een filmpje. Tijdens
de les in het museum klinkt er veel muziek! Luister naar de live
demonstraties van instrumenten en klinkende verhalen in het
museum. Daarna gaat iedereen zelf aan de slag met het
componeren, programmeren en laten horen van muziek. De
afsluitende les is een tekst-, teken-, foto- of muziekopdracht.
Centraal staat muziek en het muziekinstrument zelf.

4

PROGRAMMA

3

OOK GESCHIKT VOOR: 3

GENRE		
PERIODE
PROGRAMMADUUR
PRIJS
		
		

Wetenschap & technologie
Gehele jaar door
90 minuten
€100,- per school
(eenmalig voor alle
groepen)

Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

13

&
CULTUUR
SCHOOL
UTRECHT

MUSEUM: Museum Catharijneconvent

MUSEUM: Universiteitsmuseum Utrecht

TITEL: Jij als onderzoeker

TITEL: Tot op het bot

DOELGROEP: 4/5/6/7/8

DOELGROEP: 5/6

Verkennen
Eerst gaan ze hun eigen arm verder onderzoeken. De
leerlingen bedenken hoeveel botten hier in zitten. Ze
krijgen daarna een skelet van een dier toegewezen die in
de tentoonstelling staat. Hiervoor gaan ze op zoek naar
de gelijkenissen en verschillen tussen de botten van de
arm van de mens en de voorpoot van het dier.
Leerlingen formuleren onder begeleiding een vraag om
onderzoek naar te doen.

8
7
6

Verloop van het bezoek:
Confrontatie
De leerlingen starten met het bekijken van de tentoonstelling ‘Tot op het bot’. Ze gaan langs enkele voorbeelden
hoe studenten en onderzoekers op de Universiteit bezig
zijn en vroeger waren, zoals met de Sensakoe en de
hart-long machine.

5

Onderzoek skeletten en botten uit de collectie van het
Universiteitsmuseum en ontdek hoeveel mens en dier
op elkaar lijken én wat ze juist verschillend maakt.

4

5
4

Een brilkaaiman, een walrus of een soepschildpad, ze
hebben allemaal een ruggengraat, maar lijken ze verder nog
op jou?

1

1

2

3

Er is zowel voor als na het bezoek educatief
materiaal beschikbaar via de digibord-module op
de website www.feestweetwatjeviert.nl. Daar staan
informatieve teksten over objecten, tradities en
rituelen maar ook spelletjes, creatieve verwerkingsopdrachten, filmpjes enz. Dit kan klassikaal worden
gebruikt of individueel.
Het uitvoeren van deze lessuggesties zorgt voor een
goede voorbereiding op wat de leerlingen kunnen
verwachten. Daarnaast maakt het uitvoeren ervan
het museumbezoek een waardevollere beleving.

6

7

EDUCATIE

PROGRAMMA

3

8

In een museum worden mooie, wonderlijke, rare en
interessante dingen verzameld. Waarom bewaren mensen
dingen in een museum en hoe kun je weten wat het is?
Daarvoor moet je onderzoek doen. Tijdens de les op school
lezen en leren de leerlingen over hoe een museum
werkt en hoe je onderzoek doet. Daarna gaan ze in
het museum zelf aan de slag als een echte
conservator.

2

PROGRAMMA

Onderzoeken
In groepjes van twee of drie leerlingen gaan ze de tentoonstelling ´Tot op het bot´ in en vergelijken een skelet van een
dier met een menselijk skelet. Kunnen ze verschillen en
overeenkomsten ontdekken? Is er verschil in vorm, grootte,
aantal of verhoudingen van de botten? Ze maken onder
andere tekeningen van hun observaties.

14

GENRE		
		
PERIODE
PROGRAMMADUUR
PRIJS
		
		

Beeldende kunst en
Cultureel Erfgoed
Gehele jaar door
75 minuten
€100,- per school
(eenmalig voor alle
groepen)

Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

Conclusie
Per twee of drie groepjes vertellen ze aan elkaar wat ze
hebben gevonden. Ze laten hun tekeningen aan elkaar zien
en geven antwoord op hun onderzoeksvraag.
GENRE		
Wetenschap & technologie
PERIODE
Tot en met december 2017
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS
€ 130,- per groep
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

5

&
CULTUUR
SCHOOL
UTRECHT

MUSEUM: Centraal Museum

MUSEUM: Centraal Museum

TITEL: Tegenstellingen

TITEL: Inspiratie

EDUCATIE

4

Dit programma is in overleg ook geschikt voor groep 7.

1

2

3

Het educatieve materiaal is te downloaden op de website
van Cultuur & School Utrecht. Met leskaarten en interactieve
opdrachten worden lessuggesties gegeven om het bezoek op
school actief voor te bereiden. In deze lessen wordt rekening
gehouden met de meervoudige intelligenties. Bovendien
worden er tips gegeven om achteraf waardevol te reflecteren
op het bezoek.

PROGRAMMA

Waar halen kunstenaars hun inspiratie vandaan?
Inspiratie is overal om je heen, maar dan moet je
wel goed kijken. Zelfs een plek waar je elke dag bent
(bijvoorbeeld de school) kan je inspireren, door opnieuw
te kijken. Kinderen leren open te kijken naar kunst, hoe
kunst ze kan inspireren en ontdekken de verschillende
inspiratiebronnen van kunstenaars.

EDUCATIE

Het educatieve materiaal is te downloaden op de
website van Cultuur & School Utrecht. Met leskaarten
en interactieve opdrachten worden lessuggesties
gegeven om het bezoek op school actief voor te
bereiden. In deze lessen wordt rekening gehouden met
de meervoudige intelligenties. Bovendien worden er tips
gegeven om achteraf waardevol te reflecteren op het
bezoek.

8
7

6

Het Centraal Museum is een huis vol kunstschatten en
verhalen. De verhalen vinden hun oorsprong in Utrecht. Het
verhaal van Gerrit Rietveld en De Stijl, het verhaal van broer
en zus van Baaren die een prachtige verzameling hebben
bijeengebracht, het verhaal over de ontdekking van licht en
donker in de Utrechtse schilderkunst of het verhaal van één
van de oudste kostuumverzamelingen van Nederland. Ieder
object verteld een verhaal. Soms op zichzelf. Soms in
combinatie met andere objecten. Het Centraal Museum
vertelt de verhalen door de achtergrond, de bijzonderheden en de verbanden tussen objecten zichtbaar te
maken. Een bezoek aan het museum is zo steeds weer
een bijzondere en verrijkende ervaring.

5

Welke tegenstellingen komen we tegen in het
museum? De leerlingen leren over Utrechtse kunst,
verschillende beeldaspecten in de kunst en over
tegenstellingen in de beeldende en toegepaste kunst.

5

PROGRAMMA

HET MUSEUM

4

6

7

8

Het Centraal Museum is een huis vol kunstschatten en
verhalen. De verhalen vinden hun oorsprong in Utrecht. Het
verhaal van Gerrit Rietveld en De Stijl, het verhaal van broer en
zus van Baaren die een prachtige verzameling hebben
bijeengebracht, het verhaal over de ontdekking van licht en
donker in de Utrechtse schilderkunst of het verhaal van één
van de oudste kostuumverzamelingen van Nederland. Ieder
object verteld een verhaal. Soms op zichzelf. Soms in
combinatie met andere objecten. Het Centraal
Museum vertelt de verhalen door de achtergrond,
de bijzonderheden en de verbanden tussen
objecten zichtbaar te maken. Een bezoek aan het
museum is zo steeds weer een bijzondere en
verrijkende ervaring.

OOK GESCHIKT VOOR: 7

3

HET MUSEUM

DOELGROEP: 5/6

2

OOK GESCHIKT VOOR: 7

1

DOELGROEP: 5/6

Dit programma is in overleg ook geschikt voor groep 7.

4

GENRE		
Beeldende kunst
PERIODE
Gehele jaar door
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS
€ 130,- per groep
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

GENRE		
Beeldende kunst
PERIODE
Gehele jaar door
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS
€ 130,- per groep
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

15

&
CULTUUR
SCHOOL
UTRECHT

MUSEUM: Domtoren & Domkerk

MUSEUM: Museum Catharijneconvent

TITEL: Noem je mij dom?

TITEL: Feest! Weet wat je viert

7

8

Ontdek het middeleeuwse Utrecht in de Domtoren en Domkerk.
In de Domtoren neemt de gids de leerlingen mee op een reis
terug in de tijd. Hoe bouw je een toren van 112,32 meter hoog
zonder moderne machines? En hoe maak je een klok? Ook
worden de leerlingen bewust gemaakt van de plek
waar ze zijn als ze op het hoogste punt zijn
aangekomen. De Domkerk heeft een interactief
programma waarbij de leerlingen zelf op zoek gaan
naar antwoorden. Ze ontdekken op deze manier
de middeleeuwse Domkerk en zien ook wat er
daarna gebeurde in de tijd van de reformatie.

Ieder jaar is het Kerstmis, Suikerfeest, Chanouka en
Sinterklaas. We gaan lekker eten en geven elkaar cadeautjes. Maar wat vieren we eigenlijk? Samen met klasgenoten
ontdekken de leerlingen aan de hand van kunstwerken,
spelletjes en opdrachten de achtergronden en tradities
van feesten. Het lesprogramma bij ‘Feest! Weet wat je
viert’ is te downloaden op het digibord. Naast informatie
over het programma in het museum vind je op deze
website ook aanvullend lesmateriaal, kan de hele klas
een leuke feestquiz spelen en worden de feestdagen
aan de hand van kunstwerken uitgelegd.
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GENRE		
Cultureel erfgoed
PERIODE
Gehele jaar door
PROGRAMMADUUR 135 minuten
PRIJS
€ 140,- per groep
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

5
4

6
5
4

2
1

1

2

3

Dit programma is in overleg ook geschikt voor groep 5.

Er is zowel voor als na het bezoek educatief materiaal
beschikbaar via de digibord-module op de website
www.feestweetwatjeviert.nl. Daar staan informatieve
teksten over objecten, tradities en rituelen maar ook
spelletjes, creatieve verwerkingsopdrachten, filmpjes
enz. Dit kan klassikaal worden gebruikt of individueel.
Het uitvoeren van deze lessuggesties zorgt voor een goede
voorbereiding op wat de leerlingen kunnen verwachten.
Daarnaast maakt het uitvoeren ervan het museumbezoek
een waardevollere beleving.

6

EDUCATIE

EDUCATIE

Het educatieve materiaal is een lespakket voor de
voorbereidende les op school. Dit bestaat uit een
verhaal en een film. Tijdens het bezoek krijgen de
leerlingen een opdrachtenboekje dat ze zowel in
de toren als in de kerk gebruiken. Daarnaast zijn
er handvaten en ondersteunende vragen voor een
verwerkingsles na afloop van het bezoek te vinden
in het educatiemateriaal.

PROGRAMMA

8

PROGRAMMA

DOELGROEP: 5/6/7/8

7

OOK GESCHIKT VOOR: 5

3

DOELGROEP: 6/7/8

GENRE		
		
PERIODE
PROGRAMMADUUR
PRIJS
		
		

Beeldende kunst en
Cultureel Erfgoed
Gehele jaar door
75 minuten
€100,- per school
(eenmalig voor alle
groepen)

Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod
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MUSEUM: Het Utrechts Archief

MUSEUM: Het Utrechts Archief

TITEL: Op zoek naar Middeleeuws Utrecht

TITEL: Utrecht op de kaart

DOELGROEP: 5/6/7/8

DOELGROEP: 5/6/7/8

4

5

Er is een voorbereidende les over wat een archief is
met tips voor de leerkracht. De leerkracht kan dit
naar eigen inzicht invullen met proefjes en
opdrachten voor de kinderen. In deze les maakt de leerkracht de
kinderen ervan bewust dat iedereen een archief heeft. Dankzij
archieven kunnen we zoveel spannende dingen vertellen over
de geschiedenis van Utrecht.

3

Er is een aflevering van het programma Klokhuis over Het
Utrechts Archief. Deze is te bekijken via de website van
Cultuur & School Utrecht.

8

Vanaf 20 oktober 2017 tot medio maart 2018 toont Het
Utrechts Archief een expositie over plattegronden van stad
en provincie Utrecht. Hierbij gaat een educatief programma
ontwikkeld worden waarbij landmeten een grote rol speelt.
Voor meer informatie: neem in september contact op
met Cultuur & School Utrecht of Het Utrechts Archief.

2
1

1

2

Ook kunnen leerlingen zelf in de beeldbank op de website van
Het Utrechts Archief op zoek gaan naar oude en nieuwe foto’s
van de school, van de straten waar zij wonen of naar andere
gebouwen, zoals bibliotheken, de sportclub etc.

6

Het Utrechts Archief vertelt verhalen over mensen,
steden en gebouwen van de provincie Utrecht en de
gemeenten Utrecht en Nieuwegein door middel van
archieven. De archieven bestaan niet alleen uit
documenten maar ook uit beeldmateriaal, films en een
bibliotheek: bij elkaar zo’n 30 km archieven! In het
archief kun je op zoek gaan naar je eigen geschiedenis
en die van je familie, want archieven zijn openbaar. Oud
en jong zijn welkom in de studiezaal om onderzoek te
doen naar de geschiedenis van hun huis, straat, buurt of
familie. In haar gebouw aan de Hamburgerstraat
exposeert Het Utrechts Archief haar topstukken en krijgt
de bezoeker op een speelse wijze een overzicht van de
geschiedenis van Utrecht. Tussen de middeleeuwse muren
van de oude Paulusabdij kan de bezoeker terug stappen
in de tijd met een koetsrit door stad en provincie in de
achttiende eeuw of zich verbazen over de veranderingen in
de stad zoals ze te zien zijn in oude films.

7

HET MUSEUM

5

EDUCATIE

PROGRAMMA

4

Als afsluiting wordt in de educatieruimte
gereflecteerd op wat de kinderen hebben geleerd
en wat de meeste indruk op hen maakte.

6

7

8

Utrecht was in de middeleeuwen de belangrijkste en
grootste stad van het huidige Nederland. Dat is vooral
te danken aan de stadsrechten die Utrecht in 1122
kreeg. De leerlingen gaan van alles ontdekken over Utrecht
in de middeleeuwen, stadsrechten en verdedigingswerken. Daarbij gebruiken we plattegronden, oude
afbeeldingen en middeleeuwse archiefstukken
maar de leerlingen maken ook een ‘koetsrit’ door
het Utrecht van lang geleden om aan den lijve te
ervaren hoe het vroeger was.

3

PROGRAMMA

Als de leerkracht na het bezoek materiaal wil
gebruiken voor een verwerkingsles, zoals bijvoorbeeld
kaartmateriaal, kan hij/zij hiervoor contact opnemen met
de educatief medewerker.

4

GENRE		
Cultureel erfgoed
PERIODE
Gehele jaar door
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS
€ 100,- per groep
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

GENRE		
Cultureel erfgoed
PERIODE
20 oktober 2017 tot
		
medio maart 2018
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS
€ 100,- per groep
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod
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INTERVIEW MET BAS
NUGTEREN
DIRECTEUR SONNENBORGH MUSEUM & STERRENWACHT
‘Sonnenborgh is een museum en een
sterrenwacht. Een combinatie van
een museum waar je dingen kan zién
en een authentieke sterrenwacht uit
het midden van de 19e eeuw waar je
dingen kan doén. Het is een spannende
omgeving waar we de kinderen de
schoonheid van het heelal laten
ontdekken’, aldus Bas Nugteren,
directeur van Sonnenborgh - museum
& sterrenwacht.

Hij hoopt dat de leerlingen als ze het
mooie pand in het Zocherpark verlaten
nog nieuwsgieriger zijn geworden dan
toen ze binnenkwamen. Bas stelt de
leerkrachten die naar Sonnenborgh
komen gerust: ‘Sommige leerkrachten zijn wat onzeker over hun
kennis van sterrenkunde, de zon en de
planeten. Wij zijn ervoor om dat uit te
leggen en de informatie toegankelijk te
maken. Het is voor ons belangrijk dat
		
de leerkracht
		
ontspannen naar
`Wetenschap wordt steeds belangrijker in het basisonderwijs en wij geloven
		
ons toekomt en
erg in de ‘wetenschap aan de keukentafel-filosofie’. Sterrenkunde bijvoorbeeld
		
niet het idee heeft
kan heel ingewikkeld zijn, maar ook heel toegankelijk.`
		
dat hij/zij alles al
		
moet begrijpen.
‘Sonnenborgh gaat over sterrenkunde,
behulpzaam kunnen zijn, niet alleen in
Alle scholen zijn welkom!’
de planeten, de zon en weerkunde.
het voorbereiden van het bezoek, maar
Verrassend misschien, maar
ook in het geven van aandacht aan
www.sonnenborgh.nl
Sonnenborgh gaat ook over filosofie.
onderwerpen die ingewikkeld kunnen
Wie zijn wij? Wat betekent deze
zijn. We vertellen eerst wat eenvoudige
sterrenhemel, hoe is die ontstaan? Als
informatie zodat die begrepen wordt.
je in het donker naar boven kijkt, zie
Daarna laten we de leerlingen zelf
je een enorme rijkdom aan lichtjes en
doen. Op deze manier krijgen ze
lampjes en iedereen, zowel jong als
een beter begrip van de materie.’
oud, houdt zich bezig met deze vragen.
De begeleiders bij Sonnenborgh
Bij Sonnenborgh gaan ze ook hierop
gebruiken de methodiek ‘onderzoekin.’
end leren’. De leerlingen krijgen een
Het museum biedt programma’s aan
theoretische en een praktische kant
voor verschillende leerjaren.
aangereikt tijdens het bezoek.
Uitgangspunt zijn de onderwijsdoelen
Onderzoekend leren leert de
en het thema waar de school voor
leerlingen dat je vragen kunt stellen
kiest, bijvoorbeeld het zonnestelsel
en het antwoord daarop kunt vinden
of de maan. De leerkracht ontvangt
en dat roept wederom vragen op. De
voorafgaand aan het bezoek een
leerlingen gaan zelf nadenken over de
lespakket zodat de leerkracht, samen
stof en daardoor beklijft het beter.
met de klas, alvast in het onderwerp
Bas benoemt dat Sonnenborgh graag
kan duiken. Het is een goede
enthousiasme en nieuwsgierigheid
voorbereiding op het bezoek aan
aanwakkert bij jong en oud en dat is
Sonnenborgh. Steeds meer leerook waar ze de begeleiders op trainen.
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krachten nemen de tijd om de lessen
ook daadwerkelijk te doen voordat
ze op bezoek komen. Sonnenborgh
probeert altijd contact op te nemen
met de leerkrachten die met hun klas
naar het museum komen. Als leerkrachten in de klas al bezig zijn met
een thema of er is vraag naar bepaalde
informatie, dan staat Sonnenborgh
daar altijd voor open.
Bas zegt: ‘We denken dat we heel
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MUSEUM: Sonnenborgh - museum & sterrenwacht

MUSEUM: Sonnenborgh - museum & sterrenwacht

TITEL: Zweven en zwaartekracht

TITEL: Ster in beeld

DOELGROEP: 5/6/7/8

DOELGROEP: 5/6/7/8

EDUCATIE

8
7
6

Onderzoekend leren en wetenschappelijk denken staan in
dit programma centraal. Tijdens het bezoek wordt de tijd in
drieën verdeeld: een deel samen praten, een deel door een
telescoop kijken en een deel zelf doen. Al pratend met de
begeleider onderzoekt de klas wat een ster is, hoeveel
sterren er zijn en wat sterrenbeelden zijn. Vervolgens
doen de leerlingen wat proefjes met zonlicht: kijken naar
het spectrum (regenboogje) van de zon en andere
lichtbronnen en onderzoeken hoe we zonlicht tegen
kunnen houden. Ten slotte krijgen de leerlingen de kans
om door een echte telescoop te kijken en komen ze er
achter hoe de telescoop en de koepel waarin hij staat
werkt.

5

De leerkracht ontvangt drie weken voor het bezoek een
leerlingboekje en een lesbrief (beiden in pdf). Hierin
staan tips voor een voorbereidende les over de zon
(met diverse links naar filmpjes over de zon) en
suggesties voor een verwerkingsles (het maken van een
sterrenbeeldblik om je eigen sterrenbeeld op de muur te
kunnen projecteren). We werken ook tijdens uw bezoek aan
Sonnenborgh in het leerlingboekje: leerlingen schrijven vóór
de brainstorm hun eigen ideeën over sterrenbeelden op.

4

5

PROGRAMMA

2
1

1

2

3

4

Heeft de klas de theatervoorstelling ‘Enkeltje
Mars’ van het Filiaal bezocht? Geef het door en
dan wordt de ontwerpopdracht aan de voorkennis
van de leerlingen aangepast. De klas krijgt een
speciale ontwerpopdracht over Mars.

6

7

8

Onderzoekend leren en wetenschappelijk denken staan in dit
programma centraal. Tijdens het bezoek wordt de tijd in drieën
verdeeld: een deel samen praten, een deel door een telescoop
kijken en een deel zelf doen. Al pratend met de begeleider
onderzoekt de klas wat zwaartekracht is en wat
gewichtloosheid. En wat heeft dat te maken met
zweven en met onder en boven? De leerlingen
ontwerpen ballonrakketen en onderzoeken welke
ontwerpen sneller gaan of hoger komen. Hoe komt
dat en hoe kan het nog beter? Ten slotte krijgen de
leerlingen de kans om door een echte telescoop te
kijken en komen ze er achter hoe de telescoop en
de koepel waarin hij staat werkt.

3

PROGRAMMA

EDUCATIE

De leerkracht ontvangt drie weken voor het bezoek een
leerlingboekje en een lesbrief (beiden in pdf). Hierin staan tips
voor een voorbereidende les over gewichtloosheid in het
ruimtestation ISS (met links naar filmpjes over André Kuipers
in het ISS) en suggesties voor een verwerkingsles (het
ontwerpen van parachutes om een veilige terugkeer naar
de aarde te maken). We werken ook tijdens het bezoek aan
Sonnenborgh in het leerlingboekje: leerlingen schrijven vóór
de brainstorm hun eigen ideeën over het wegvallen van
zwaartekracht op.

4

GENRE		
Wetenschap & technologie
PERIODE
Gehele jaar door
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS
€ 140,- per groep
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

GENRE		
Wetenschap & technologie
PERIODE
Gehele jaar door
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS
€ 140,- per groep
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod
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MUSEUM: Sonnenborgh - museum & sterrenwacht

MUSEUM: Sonnenborgh - museum & sterrenwacht

TITEL: Leve(en) de planeten

TITEL: Gezichten van de maan

DOELGROEP: 5/6/7/8

DOELGROEP: 5/6/7/8

8
7

De leerkracht ontvangt drie weken voor het bezoek een
leerlingboekje en een lesbrief (beiden in pdf). Hierin
staan tips voor voorbereidende waarnemingen van de
maan en eventueel een les over onze planeten (met link
naar een interactieve digibord-les). Verder ook suggesties
voor een verwerkingsles (het maken van een maankijkdoos).
We werken ook tijdens uw bezoek aan Sonnenborgh in het
leerlingboekje: leerlingen noteren de ontdekkingen tijdens
de interactieve presentatie.

2
1

2
1
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GENRE		
Wetenschap & technologie
PERIODE
Gehele jaar door
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS
€ 140,- per groep
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

6

EDUCATIE

5

5

Onderzoekend leren en wetenschappelijk denken staan in
dit programma centraal. Tijdens het bezoek wordt de tijd in
drieën verdeeld: een deel samen praten, een deel door een
telescoop kijken en een deel zelf doen. Al pratend met de
begeleider onderzoekt de klas hoe het komt dat de
maan er telkens anders uit ziet en dat zij op andere
tijden aan de hemel staat. In een circuitvorm kijken
de leerlingen met een aantal puzzels of ze de schijngestalten van de maan goed begrepen hebben en of ze
dit toe kunnen passen. Ten slotte krijgen de leerlingen
de kans om door een echte telescoop te kijken en komen
ze er achter hoe de telescoop en de koepel waarin hij
staat werkt.

3

De leerkracht ontvangt drie weken voor het bezoek een leerlingboekje en een lesbrief (beiden in pdf). Hierin staan tips voor
een voorbereidende les over planeten (met een link naar een
interactieve digibord-les) en suggesties voor een verwerkingsles
(het maken van een planetentouw waarop de afstanden van
onze planeten tot de zon zichtbaar zijn). We werken ook tijdens
uw bezoek aan Sonnenborgh in het leerlingboekje: leerlingen
schrijven vóór de brainstorm hun eigen ideeën over leven op.

PROGRAMMA

4

EDUCATIE

4

Heeft de klas de theatervoorstelling ‘Enkeltje Mars’
van het Filiaal bezocht? Geef het door en dan
wordt de ontwerpopdracht aan de voorkennis van
de leerlingen aangepast. De klas krijgt een speciale
ontwerpopdracht over Mars.

6

7

8

Onderzoekend leren en wetenschappelijk denken staan in dit
programma centraal. Tijdens het bezoek wordt de tijd in drieën
verdeeld: een deel samen praten, een deel door een
telescoop kijken en een deel zelf doen. Al pratend met de
begeleider onderzoekt de klas wat er nodig is om
op een planeet te kunnen leven en ontdekken de
leerlingen hoe verschillend de planeten bij onze
zon zijn. Vervolgens dagen we de leerlingen uit om
hun eigen bewoonbare planeet te ontwerpen.
Welke details kun je vanuit de ruimte wel en niet
zien? Met een echte telescoop proberen we naar
een ‘echte’ planeet te kijken (speciaal voor ons op
het Provinciehuis gemonteerd).

3

PROGRAMMA

GENRE		
Wetenschap & technologie
PERIODE
Gehele jaar door
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS
€ 140,- per groep
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod
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MUSEUM: Museum Speelklok

MUSEUM: Museum Catharijneconvent

TITEL: Magische muziekmachines

TITEL: Wie ben jij & wie ben ik?

DOELGROEP: 6/7/8

DOELGROEP: 6/7/8

7

8

In het programma gaan leerlingen aan de slag met vragen
als: hoe denk je over jezelf en hoe ziet de ander jou? Wat
zijn de overeenkomsten tussen verschillende culturen en
geloven? Was dat vroeger anders? Aan de hand van
kunstvoorwerpen en verhalen uit het hele museum
gaan de leerlingen het hebben over identiteit, imago en
nieuwsgierigheid naar elkaar. Hoe meer je over elkaar
leert, hoe makkelijker je met elkaar in gesprek gaat.
Samen met een museumdocent bespreken de leerlingen
kunstwerken, waarna ze zelfstandig aan de slag gaan
met een opdracht.

Er is zowel voor als na het bezoek educatief materiaal
beschikbaar via de digibord-module op de website www.
feestweetwatjeviert.nl. Daar staan informatieve teksten
over objecten, tradities en rituelen maar ook spelletjes,
creatieve verwerkingsopdrachten, filmpjes enz. Dit kan
klassikaal worden gebruikt of individueel.
Het uitvoeren van deze lessuggesties zorgt voor een goede
voorbereiding op wat de leerlingen kunnen verwachten.
Daarnaast maakt het uitvoeren ervan het museumbezoek
een waardevollere beleving.

6

EDUCATIE

3

4

Voorbereidende les
Introductiefilmpje (receptief) en groepsopdrachten naar één
uit drie te kiezen interessegebieden: muziek, techniek,
geschiedenis. Leerlingen doen zelf, actief, onderzoek in hun
eigen groepje naar hun eigen interesse gebied. Vervolgens
presenteren de groepjes (actief, receptief en reflectief) de
resultaten aan elkaar en verzinnen ze vragen voor tijdens het
bezoek (reflectief).

PROGRAMMA

5

EDUCATIE

5

6

7

8

Een makkelijk te geven en pakkende voorbereidende les in de
klas met onder andere twee filmpjes en een mini-onderzoekje
door de leerlingen. De leerlingen kiezen of ze zich willen richten
op techniek, muziek of geschiedenis. Tijdens de les in het
museum klinkt er veel muziek! Luister naar de live
demonstraties van instrumenten en klinkende
verhalen in het museum. De klinkende verhalen
worden ‘gestuurd’ door de techniek-, muziek of
geschiedenisvragen van de leerlingen. Vervolgens
gaan de leerlingen op onderzoek uit in het museum
aan de hand van werkbladen. Hierna gaan de leerlingen naar het restauratieatelier en zien de
restauratoren aan het werk (en stellen vragen aan
ze). De afsluitende les is een tekst-, teken-, foto- of
muziekopdracht. Centraal staat muziek, techniek
en geschiedenis.

4

PROGRAMMA

3

OOK GESCHIKT VOOR: 5

2
1

1

2

Les in het museum
De les in het museum is een combinatie tussen: luisteren naar
muziek en klinkende verhalen, vragen stellen, zelf doen (op
onderzoek uit in het museum) en beweging (dansen). Na een
luistergedeelte kunnen de leerlingen ontspannen en dansen
op de muziek van een groot kermisorgel, om vervolgens weer
geconcentreerd aan de slag te gaan.
Afsluitende les
Keuze uit de lesbrief uit een tekstopdracht, tekenopdracht, fotoopdracht of muziekopdracht. Eens in de maand plaatst Museum
Speelklok een selectie van de resultaten hiervan op de website!

4

GENRE		
Cultureel erfgoed en
		
Wetenschap & technologie
PERIODE
Gehele jaar door
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS
€ 100,- per groep
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

GENRE		
		
PERIODE
PROGRAMMADUUR
PRIJS
		
		

Beeldende kunst en
Cultureel Erfgoed
Gehele jaar door
75 minuten
€100,- per school
(eenmalig voor alle
groepen)

Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod
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MUSEUM: Centraal Museum

MUSEUM: Centraal Museum

TITEL: Rietveld en De Stijl

TITEL: Dromen van de toekomst

DOELGROEP: 7/8

DOELGROEP: 7/8

6

7

PROGRAMMA

Het Centraal Museum is een huis vol kunstschatten en
verhalen. De verhalen vinden hun oorsprong in Utrecht. Het
verhaal van Gerrit Rietveld en De Stijl, het verhaal van broer
en zus van Baaren die een prachtige verzameling hebben
bijeengebracht, het verhaal over de ontdekking van licht
en donker in de Utrechtse schilderkunst of het verhaal
van één van de oudste kostuumverzamelingen van
Nederland. Ieder object verteld een verhaal. Soms op
zichzelf. Soms in combinatie met andere objecten. Het
Centraal Museum vertelt de verhalen door de achtergrond, de bijzonderheden en de verbanden tussen
objecten zichtbaar te maken. Een bezoek aan het
museum is zo steeds weer een bijzondere en verrijkende
ervaring.

Dit programma is in overleg ook geschikt voor groep 6.

4
3

Het educatieve materiaal is te downloaden op de website
van Cultuur & School Utrecht. Met leskaarten en
interactieve opdrachten worden lessuggesties gegeven om
het bezoek op school actief voor te bereiden. In deze lessen
wordt rekening gehouden met de meervoudige
intelligenties. Bovendien worden er tips gegeven om
achteraf waardevol te reflecteren op het bezoek.

2

EDUCATIE

1

1

2

3

4

De leerling maakt kennis met het werk van Gerrit Rietveld en
De Stijl. Door het werk van Rietveld en De Stijl te bekijken en
in (kunst)historisch verband te plaatsen maken de leerlingen
kennis met het gedachtengoed van Rietveld en de invloed die
De Stijl heeft gehad op hedendaagse kunst en vormgeving.

Wat is een droom, hoe ontstaat een droom, waarom
dromen we? Utrechtse surrealisten presenteerden hun
droom aan de buitenwereld door er een kunstwerk van
te maken. Hoe gaat zo’n kunstenaar te werk en wat is
surrealisme nu precies? Wat zijn jouw dromen over de
toekomst?

5

PROGRAMMA

5

Wat weet jij al van Gerrit Rietveld? Wat was De Stijl
en waar is het aan te herkennen? Maakten alle
kunstenaars in die tijd hetzelfde werk?

HET MUSEUM

8

8

Het Centraal Museum is een huis vol kunstschatten en verhalen.
De verhalen vinden hun oorsprong in Utrecht. Het verhaal van
Gerrit Rietveld en De Stijl, het verhaal van broer en zus van
Baaren die een prachtige verzameling hebben bijeengebracht,
het verhaal over de ontdekking van licht en donker
in de Utrechtse schilderkunst of het verhaal van
één van de oudste kostuumverzamelingen van
Nederland. Ieder object verteld een verhaal.
Soms op zichzelf. Soms in combinatie met andere
objecten. Het Centraal Museum vertelt de verhalen
door de achtergrond, de bijzonderheden en de
verbanden tussen objecten zichtbaar te maken.
Een bezoek aan het museum is zo steeds weer een
bijzondere en verrijkende ervaring.

7

HET MUSEUM

OOK GESCHIKT VOOR: 6

6

OOK GESCHIKT VOOR: 6

EDUCATIE

Het educatieve materiaal is te downloaden op de website
van Cultuur & School Utrecht. Met leskaarten en interactieve
opdrachten worden lessuggesties gegeven om het bezoek op
school actief voor te bereiden. In deze lessen wordt rekening
gehouden met de meervoudige intelligenties. Bovendien
worden er tips gegeven om achteraf waardevol te reflecteren
op het bezoek.
Dit programma is in overleg ook geschikt voor groep 6.
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GENRE		
Beeldende kunst
PERIODE
Gehele jaar door
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS
€ 130,- per groep
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

GENRE		
Beeldende kunst
PERIODE
Gehele jaar door
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS
€ 130,- per groep
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

5
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MUSEUM: Het Utrechts Archief

MUSEUM: Het Utrechts Archief

TITEL: Op reis door de provincie Utrecht

TITEL: Utrecht groeiende stad

DOELGROEP: 7/8

DOELGROEP: 7/8

EDUCATIE

Er is een aflevering van het programma Klokhuis over Het
Utrechts Archief. Deze is te bekijken via de website van Cultuur
& School Utrecht.
Ook kunnen leerlingen zelf in de beeldbank op de website van
Het Utrechts Archief op zoek gaan naar oude en nieuwe foto’s
van de school, van de straten waar zij wonen of naar andere
gebouwen, zoals bibliotheken, de sportclub etc.
Als de leerkracht na het bezoek materiaal wil gebruiken voor
een verwerkingsles, zoals bijvoorbeeld kaartmateriaal, kan hij/zij
hiervoor contact opnemen met de educatief medewerker.

4

GENRE		
Cultureel erfgoed
PERIODE
Gehele jaar door
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS
€ 100,- per groep
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

8
5

6

Als afsluiting wordt in de educatieruimte gereflecteerd op
wat de kinderen hebben geleerd en wat de meeste indruk
op hen maakte.

7

De kinderen voeren in tweetallen verschillende opdrachten
uit waarbij allerlei vaardigheden worden aangesproken.
Zo bekijken ze oude afbeeldingen en filmmateriaal en
bespreken met elkaar welke verschillen zij zien tussen de
historische situatie en wat zij zelf dagelijks om zich heen
zien. Met een virtuele koetsrit in een historische koets
kunnen ze zich inleven in het stadsleven van de elite van
vroeger. Ze onderzoeken welke invloed het stadsrecht
op de ontwikkeling van de stad heeft gehad. Aan de
hand van kaarten analyseren zij de ontwikkelingen die
de stad in bepaalde periodes tussen 1800 en 2000 heeft
ondergaan.

EDUCATIE

3

4

Er is een voorbereidende les over wat een archief is met tips
voor de leerkracht. De leerkracht kan dit naar eigen inzicht
invullen met proefjes en opdrachten voor de kinderen. In
deze les maakt de leerkracht de kinderen ervan bewust dat
iedereen een archief heeft. Dankzij archieven kunnen we
zoveel spannende dingen vertellen over de geschiedenis van
Utrecht.
Er is een aflevering van het programma Klokhuis over Het
Utrechts Archief. Deze is te bekijken via de website van
Cultuur & School Utrecht.

1

2

Er is een voorbereidende les over wat een archief is met tips
voor de leerkracht. De leerkracht kan dit naar eigen inzicht
invullen met proefjes en opdrachten voor de kinderen. In deze
les maakt de leerkracht de kinderen ervan bewust dat iedereen
een archief heeft. Dankzij archieven kunnen we zoveel
spannende dingen vertellen over de geschiedenis van Utrecht.

PROGRAMMA

2

3

4

5

6

7

8

De kinderen voeren in tweetallen verschillende opdrachten uit
waarbij allerlei vaardigheden worden aangesproken. Zo bekijken
ze oude afbeeldingen en filmmateriaal en bespreken met elkaar
welke verschillen zij zien tussen de historische situatie en wat zij
zelf dagelijks om zich heen zien. Met een virtuele
koetsrit in een historische koets kunnen ze zich
inleven in vervoer en infrastructuur van eeuwen
geleden. Ze analyseren gesproken en geschreven
teksten op informatie over veranderingen in
infrastructuur en landschap. Aan de hand van oude
kaarten onderzoeken zij het hoe en waarom van
ontwikkelingen in het landschap en door een route
te zoeken voor een trekschuit leren zij de verschillen tussen
infrastructuur toen en nu.
Als afsluiting wordt in de educatieruimte gereflecteerd op wat
de kinderen hebben geleerd en wat de meeste indruk op hen
maakte.

1

PROGRAMMA

Ook kunnen leerlingen zelf in de beeldbank op de website
van Het Utrechts Archief op zoek gaan naar oude en
nieuwe foto’s van de school, van de straten waar zij wonen
of naar andere gebouwen, zoals bibliotheken, de sportclub
etc. Als de leerkracht na het bezoek materiaal wil
gebruiken voor een verwerkingsles, zoals bijvoorbeeld
kaartmateriaal, kan hij/zij hiervoor contact opnemen met
de educatief medewerker.

GENRE		
Cultureel erfgoed
PERIODE
Gehele jaar door
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS
€ 100,- per groep
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod
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MUSEUM: Sonnenborgh - museum & sterrenwacht

MUSEUM: Universiteitsmuseum Utrecht

TITEL: Meten wordt weten

TITEL: Vertrouw jij je zintuigen?

DOELGROEP: 7/8

DOELGROEP: 7/8

2

PROGRAMMA

Onderzoeken
Leerlingen onderzoeken in tweetallen een deelaspect van
de vraag welk zintuig het meest betrouwbaar is. Sommige
groepjes houden zich bezig met zien, andere met horen,
voelen, proeven of ruiken. Door het uitvoeren van een of
meer proefjes zoeken ze een antwoord op hun
onderzoeksvraag.
Conclusie
Het bezoek wordt afgerond met een kringgesprek waarin
de jeugdlaborant terugkomt op de beginvraag: hoe
betrouwbaar zijn je zintuigen? Na een gesprek over de
resultaten trekken de leerlingen een conclusie.

7
6
5

Verloop van het bezoek:
Confrontatie
De leerlingen bezoeken voor dit programma het
Jeugdlab. Welk zintuig is het meest betrouwbaar? Het
programma begint met een gesprek rond deze vraag. Hoe
zijn de meningen verdeeld?

4

Door te kijken, luisteren, voelen, ruiken of proeven
weten we wat er om ons heen gebeurt. In het Jeugdlab
onderzoeken leerlingen hun zintuigen en ontdekken hoe
(on)betrouwbaar deze zijn.

8

Op welk van onze zintuigen kunnen we het meest
vertrouwen? Ontdek het door te onderzoeken hoe je kijkt,
luistert, voelt, ruikt of proeft.

3

3

4

5

6

7

8

Onderzoekend leren en wetenschappelijk denken staan in dit
programma centraal. Tijdens het bezoek wordt de tijd in drieën
verdeeld: een deel samen praten, een deel kijken en ervaren op
de tentoonstelling over Buys Ballot en zijn weerinstrumenten en
een deel zelf doen. Samen met de begeleider
onderzoekt de klas wat er zo bijzonder was aan de
metingen van Buys Ballot. Wat hebben die
metingen in het verleden te maken met het weer
van morgen? Hoe meten we nu temperatuur,
luchtdruk et cetera? En hoe maken we van
metingen een voorspelling? De klas maakt zelf een
weersverwachting met echte metingen van het
weerstation.

2

PROGRAMMA

EDUCATIE
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GENRE		
Wetenschap & technologie
PERIODE
Gehele jaar door
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS
€ 140,- per groep
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

1

1

De leerkracht ontvangt drie weken voor het bezoek een
leerlingboekje en een lesbrief (beiden in pdf). Hierin staan tips
voor een voorbereidende les en suggesties voor een
verwerkingsles. We werken ook tijdens uw bezoek aan
Sonnenborgh in het leerlingboekje.

GENRE		
Wetenschap & technologie
PERIODE
Tot en met december 2017
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS
€ 130,- per groep
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod
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CULTUREEL AANBOD PODIA
JAARAGENDA 2017/2018
OKTOBER 2017
02			
23			
23,24,25
30			
30			

Locatie – Voorstelling – Gezelschap
Stadsschouwburg Utrecht – Enkeltje Mars – Het Filiaal theatermakers
Stadsschouwburg Utrecht – Botje – Theatergroep Kwatta
Podium Hoge Woerd – Enkeltje Mars - Het Filiaal theatermakers
Stadsschouwburg Utrecht – Pokon – De Dansers
TivoliVredenburg – Expeditie Lodewijk – Pynarello

NOVEMBER 2017
02			
06			
			
20			

Vorstelijk Complex - Enkeltje Mars – Het Filiaal theatermakers
TivoliVredenburg – Aadje Piraatje viert feest – Ton Meijer & musici van
Het Nederlands Philharmonisch Orkest
Stadsschouwburg Utrecht – Woestijn Jasmijntjes – De Toneelmakerij

JANUARI 2018
15			
			
22			

TivoliVredenburg – Swingen als een kangoeroe – Jeroen Schipper &
De Boegiemanband
Stadsschouwburg Utrecht – JORIS EN DE DRAKENTEMMERS – Het Laagland

FEBRUARI 2018
05			
19			
19			
19			
19 T/M 22		

Stadsschouwburg Utrecht – De Nachtwaker – Het Filiaal theatermakers
Stadsschouwburg Utrecht – Roest – De Dansers en Plan dTivoliVredenburg – De Suleika’s en het mysterie van de gevoelige snaar – Trio Suleika
TivoliVredenburg – De Uitvinders – Holland Opera
Cereol Fabriek – Oor overboord – Het Filiaal theatermakers

MAART 2018
05,06,07
12			

Podium Hoge Woerd – De Nachtwaker - Het Filiaal theatermakers
Cereol Fabriek – De Nachtwaker - Het Filiaal theatermakers

APRIL 2018
03			
09			
19			
20			
23			
09 t/m 20		

3 4 5 6
Stadsschouwburg Utrecht – De Kleine Zeemeermin – Theater Terra
TivoliVredenburg – If you’re happy (and you know it) – Ageeth de Haan
3
Stadsschouwburg Utrecht – De tuinen van de herinnering – BEER muziektheater
Stadsschouwburg Utrecht – Narnia – ISH en de Junior Company van Het Nationale Ballet 3 4 5 6
Stadsschouwburg Utrecht – WOEST – Project Sally Maastricht
12
Theaterhuis de Berenkuil - De Nachtwaker (Helemaal Filiaal) - Het Filiaal theatermakers
3

MEI 2018
07,08,14,15,17
28			
28			
28			

Locatievoorstelling in Utrecht - Toen mijn vader een struik werd – Het Filiaal theatermakers
Stadsschouwburg Utrecht – FOEI – Bontehond
TivoliVredenburg – Maanzucht – Wie Walvis
TivoliVredenburg – Kwartetten met Beethoven – Dudok strijkkwartet

JUNI 2018
11,12,14,18,19,21

Locatievoorstelling in Utrecht - Toen mijn vader een struik werd – Het Filiaal theatermakers

4

Wijzigingen onder voorbehoud. Voor de laatste informatie kijk op www.cultuurenschoolutrecht.nl

5
1
5
12 3

6
2
6
4
7

7
3
7
5
8

P35
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5 6 7 P35
2 3 P28
7 8 P36

1 2 P26
6 7 8 P35

3
4 5 6
3
5
1

4
7
4
6
2

5
8
5
7
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P33
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P26

3 4 5 P29
3 4 5 P29

7
4
7
7
3
4

8
5
8
8
4
5
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P37
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P27
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6 7 8
3 4 5 6
3 4
5 6

P36
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P29
P34

6 7 8 P36

25

&
CULTUUR
SCHOOL
UTRECHT

PODIUM: Cereol Fabriek

PODIUM: TivoliVredenburg

TITEL: Oor overboord

TITEL: Swingen als een kangoeroe

GEZELSCHAP: Het Filiaal theatermakers

GEZELSCHAP: Jeroen Schipper & De Boegiemanband

DOELGROEP: 1/2/3

DOELGROEP: 1/2

OOK GESCHIKT VOOR: 3

8

5
1

Zingen, dansen, springen, swingen én instrumenten
bespelen. Als Jeroen Schipper bij je op school komt
is het gelijk een feest. Samen met Jeroen oefen je
liedjes uit de voorstelling en leer je zelfs (simpele)
instrumenten bespelen.

3

WORKSHOP OP SCHOOL

2

Met digitale lesmateriaal kom je al helemaal in de
swingende sfeer van het concert. Je oefent in de klas een
aantal dansjes en liedjes, zodat de leerlingen tijdens de
voorstelling uit volle borst mee kunnen zingen!

1

Bij deze voorstelling hoort een mooi vormgegeven
lespakket dat aansluit op thema’s uit de
voorstelling.

2

3

Max is een wonderkind, tenminste dat zegt haar vader. Volgens
hem is ze in heel veel dingen goed. Veters strikken, klokkijken,
karate.. Maar soms wil Max gewoon even helemaal
niets. Niet iets oefenen, geen opdrachtjes en zeker
niet luisteren naar anderen. Soms wil ze alleen
maar stilte. En zomaar een beetje ronddobberen in
haar eigen bedenksels.

EDUCATIE

7

6

EDUCATIE

4

6

De kleurrijke mix van spetterende liedjes en stijlen staat
garant voor een vrolijke en verrassende voorstelling die
swingt als een kangoeroe!

4

VOORSTELLING

Wat doet de kangoeroe? Die springt, zingt en swingt op
twee benen: hop, hop, hop, sjoebiedoebiedoe. ‘Kijk, ik zal je
leren hoe. Eén sprong naar voren, één sprong achteruit, één
sprong naar links, en één sprong naar rechts tot besluit.’
Swingen als een kangoeroe is een concert van liedjesmaker
Jeroen Schipper, uitgevoerd door Jeroen en zijn Boegiemanband. Er valt van alles te zien en te horen, onder andere een
paar bijzondere muziekinstrumenten zoals banjo, de cajon
en zelfs een echte zingende zaag.

5

7

8

VOORSTELLING

WORKSHOP OP SCHOOL

In Het Lab rondom ‘Oor overboord’ gaat de klas onder leiding
van een theaterdocent op avontuur. Gewoon door eens
lekker te niksen. Voor ons uit staren en kijken wat we zien. Onze
oren open te zetten en te luisteren naar wat we horen. Samen
ontdekken we nieuwe werelden en hoeven we even helemaal
niets. Nou ja niets, onze verbeelding gebruiken dat wel, maar
dat kunnen kleuters als de beste!

26

GENRE		
Muziektheater
PERIODE
19 t/m 22 februari 2018
PROGRAMMADUUR 45 minuten
PRIJS
€ 7,50 per leerling
WORKSHOPPRIJS € 60 per groep
		 De workshop duurt
		
45 minuten
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

GENRE		
PERIODE
PROGRAMMADUUR
PRIJS
WORKSHOPPRIJS
		
		

Muziek
15 januari 2018
45 minuten
€ 7,50 per leerling
Op aanvraag
De workshop duurt
45 minuten

Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod
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PODIUM: Stadsschouwburg Utrecht

PODIUM: Stadsschouwburg Utrecht

TITEL: Botje

TITEL: WOEST

GEZELSCHAP: Theatergroep Kwatta

GEZELSCHAP: Project Sally Maastricht

DOELGROEP: 1/2

OOK GESCHIKT VOOR: 3

DOELGROEP: 1/2/3/4

VOORSTELLING

8
7
6
5
4

VOORSTELLING

3

Stel je voor…
2 gebalde vuisten, 1 rode kop en te veel keren
geprobeerd tot 10 te tellen. Een enorme stilte…en
dan…rookwolkjes uit je oren en de tanden stevig op
elkaar. In je keel bonst je hart, je benen trillen en je
loopt rood aan. Het borrelt diep van binnen en is
onstuitbaar. Het moet eruit . . . KWAAAAAAK . . .
Pas op, de driftkikker is los !
Woest is een dansvoorstelling over onstuimige
woedeaanvallen. Een jongen van gescheiden
ouders reageert zich af op alles en iedereen en
vecht om alles te laten zijn zoals het was. Project
Sally presenteert WOEST een eigenzinnige wereld
vol met dynamische, virtuoze en acrobatische dans.

2

De theaterworkshop vindt plaats in de klas of in
het speellokaal op school. De workshop wordt
gegeven na de voorstelling.

1

WORKSHOP OP SCHOOL

2

3

4

In de voorstelling leiden apparaten en objecten een eigen leven.
Maar hoe is dat in de klas? Met het educatiepakket willen we
ditmaal de klas tot leven wekken. De kinderen krijgen hiervoor
een speciaal koffertje, dat pas na de voorstelling open mag. In
de koffer vinden de kinderen vier 2-d voorwerpen die dienen als
opdrachtkaart. Met een telefoon, broek, brievenbus en tang brengen de kinderen hun klas tot leven.
Zij praten, dansen en vinden van alles uit met
dingen in de klas.

1

EDUCATIE

5

6

7

8

In het huis van mevrouw Botje gaat alles op zijn Botjes. De
stofzuiger slaapt iedere ochtend uit, de wasmachine heeft altijd
honger en de luie stoel doet precies waar hij zin in heeft. Op een
dag staat er een meneer in een broek voor de deur. Hij komt
voor de telefoon. De meneer in een broek trekt aan draden en
haalt alles uit de knoop. Maar in het huis van mevrouw Botje wil
er helemaal niets uit de knoop. De telefoon, de wasmachine en
de luie stoel komen in actie. Alleen de jurk van mevrouw Botje
vindt de broek wel aardig. Samen zorgen ze voor een bijzondere
ontknoping.
Botje is een voorstelling vol vreemde knopen en lossen eindjes.
Maar ook in een wereld op zijn kop, komt alles op zijn pootjes
terecht.

EDUCATIE

Op www.cultuurenschoolutrecht.nl vind je te zijner tijd het
educatieve materiaal.

4

GENRE		
Muziektheater
PERIODE
23 oktober 2017
PROGRAMMADUUR 60 minuten
PRIJS
€ 7,50 per leerling
WORKSHOPPRIJS € 2,50 per leerling
		 De workshop duurt
		
60 minuten
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

GENRE		
Dans
PERIODE
23 april 2018
PROGRAMMADUUR 60 minuten
PRIJS
€ 7,50 per leerling
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod
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PODIUM: Stadsschouwburg Utrecht

PODIUM: TivoliVredenburg

TITEL: Pokon

TITEL: Aadje Piraatje viert feest

GEZELSCHAP: De Dansers

GEZELSCHAP: Ton Meijer & de musici van

DOELGROEP: 1/2/3/4

Het Nederlands Philharmonisch Orkest

OOK GESCHIKT VOOR: 5

DOELGROEP: 2/3

7

Aadje Piraatje is geen gewoon kind, hij is een piraatje. Maar
hij maakt wel dezelfde dingen mee als andere kinderen. Hij
viert zijn verjaardag, verliest een melktandje en komt in een
storm terecht, en dat allemaal op zee. De kinderen beleven
de storm op het toneel met muziek uit Die Walküre van
Richard Wagner.

8

VOORSTELLING

6

7

8

Zoals kinderen door de speeltuin razen, zo bestormen de drie
spelers van Pokon het podium. Geef ze meubels, keukentrapjes,
gitaren of planten en ze mogen rennen, klimmen, dralen en vies
worden. Wat volgt is een draaiende, waaiende, hikkende,
ritmisch buitelende en muzikaal struikelende stroom van
noodzakelijk speelplezier. Ook al zitten ze soms even klem – in
een tafel, een trap of toch weer die regeltjes – Pokon is onstuitbaar. Met Pokon brengen De Dansers een ode aan spelen. Alle
dieren spelen om te groeien – mensen dus ook. Een voorstelling
vol beweging, ritme, inventiviteit en vriendschap, voor kinderen
en volwassenen die niet stil kunnen zitten.

6

VOORSTELLING

1
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GENRE		
Dansconcert
PERIODE
30 oktober 2017
PROGRAMMADUUR 45 minuten
PRIJS
€ 7,50 per leerling
WORKSHOPPRIJS € 90,- per 20 leerlingen
		 De workshop duurt
		
60 minuten
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

5
4
EDUCATIE

Deze voorstelling bevat geen voorbereidend educatief
lesmateriaal.

GENRE		
Muziektheater
PERIODE
6 november 2017
PROGRAMMADUUR 50 minuten
PRIJS
€ 7,50 per leerling
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

3

Op zijn eigen, bijzondere manier vertelt Ton Meijer het
verhaal van het prentenboek van Marjet Huiberts en
Illustrator Sieb Posthuma. Ton vertelt, speelt en zingt
en neemt de kinderen mee op interactieve reis naar de
wereld van Aadje Piraatje. Met als met als kers op de
taart de prachtige klassieke muziek gespeeld door
muzikanten van het Nederlands Philharmonisch Orkest.

2

2

3

De workshop vindt plaats na het zien van de
voorstelling (of in de week erna). De voorstelling is
het vertrekpunt van de workshop. Na een korte
evaluatie van de voorstelling gaan de kinderen
actief aan de slag met dans. Ook is er aandacht
voor verdieping van het thema van de voorstelling
en draagt zo bij aan de verwerking ervan. D.m.v.
beweging worden gewerkt aan samenwerken,
jezelf uit (durven) drukken, creatief denken en
doen. Kortom: Een theatrale ervaring in een
fantasierijke, actieve les. In een langere workshop of lessenserie
kan gewerkt worden aan jezelf leren presenteren.

1

WORKSHOP OP SCHOOL

4

Bij de voorstelling hoort een uitgebreide lesbrief.
Daarin staan handvaten voor docenten om met
kinderen over kunst te praten, een instructie voor
voorstellingsbezoek, opdrachten met taal en beeld
die zich richten op associëren en lichamen lezen en
actieve dansopdrachten.

5

EDUCATIE

5
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PODIUM: TivoliVredenburg

PODIUM: Stadsschouwburg Utrecht, Cereol Fabriek,
Podium Hoge Woerd & Theaterhuis de Berenkuil

TITEL: Maanzucht
GEZELSCHAP: Wie Walvis

TITEL: De Nachtwaker

DOELGROEP: 3/4

GEZELSCHAP:
Ageeth
de Haan
GEZELSCHAP:
Het Filiaal
theatermakers
DOELGROEP: 3/4/5

7

Op een nacht wordt Manus wakker van het licht van de maan.
Hij raakt betoverd door haar schoonheid. Maar wacht even, een
maan, die heeft hij toch nog niet? Manus kan aan niets anders
meer denken. Hij besluit de maan uit de lucht te stelen… en dan
gaat alles mis.

VOORSTELLING

Elke dag fietst hij stipt om 17.00u met een volle thermosfles,
gesmeerde boterhammen en de krant naar zijn werk. Hij
installeert zich achter zijn bureau vol bewakingsmonitoren
en gaat aan de slag. Checken of alles veilig is, niemand ongeoorloofd door de gangen loopt en het allerbelangrijkste,
of de deuren wel dicht zijn. Als blijkt dat er één onwillige
deur is die zich keer op keer niet laat sluiten, kan hij zijn
nieuwsgierigheid niet bedwingen. Hij gaat naar binnen...

8

8

In een officiële brief van de koningin staat het zwart op wit:
Manus bezit alles! Een onderwaterzwembad, een chocoladefontein, een talenknobbel waarmee hij alle talen van de wereld
kan spreken... Toch is het leven met al die spullen niet altijd leuk.
Iedere avond eet Manus alleen en is er niemand die eens een
slaapliedje voor hem zingt.

7

VOORSTELLING

EDUCATIE

WORKSHOP OP SCHOOL

1

5
4
3

Helemaal Filiaal – Alles onder controle? Helemaal Filiaal
bij De Nachtwaker is geïnspireerd op thema’s en vormaspecten uit de voorstelling. Voordat de kinderen de
voorstelling zien in onze theaterstudio, gaan ze onder
begeleiding van filiaalkunstdocenten zelf actief aan de slag.
In een dagdeel ben je actief, receptief en reflectief met
kunst aan de slag. Een ijzersterke combinatie die zowel
leerlingen als leerkrachten nog lang zullen herinneren.

2

2

Deze workshop kan worden geboekt na het
bezoeken van de voorstelling Maanzucht. In deze
verwerkingsles zal een vakdocent de klas bezoeken en via
muziek, spel en beeldende elementen de voorstelling
nabespreken.

De voorstelling heeft twee verschillende educatieve
programma’s die erbij aansluiten.

1

4

WORKSHOP OP SCHOOL

3

5

Het educatief materiaal bestaat uit een lesbrief met
creatieve en reflectieve opdrachten ter voorbereiding én verwerking van de voorstelling.

6

EDUCATIE

6

Maanzucht is een aanstekelijk komische muziektheatervoorstelling over hebzucht en verlangen.

Bij deze voorstelling hoort een mooi vormgegeven lespakket
dat aansluit op thema’s uit de voorstelling. Er worden
lessuggesties in opgenomen die samenhangen met
andere reguliere leergebieden (oriëntatie op jezelf en
de wereld & kunstzinnige oriëntatie).

Als ik later klein ben, programma van het Universiteits
museum Utrecht in de klas. Meer informatie: zie het
programma van het Universiteitsmuseum Utrecht op blz. 12.
Objecttheater
Stadsschouwburg Utrecht:
5 februari 2018
Podium Hoge Woerd:
		
5, 6 en 7 maart 2018
		
Cereol Fabriek:
		
12 maart 2018
Theaterhuis de Berenkuil 		
Helemaal Filiaal:
		
9 t/m 20 april 2018
PROGRAMMADUUR 50 minuten
PRIJS
€ 7,50 per leerling
WORKSHOPPRIJS € 2,50 per leerling
		 De workshop duurt
		
150 minuten inclusief
		
voorstelling
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod
GENRE		
PERIODE
		

GENRE		
Muziektheater
PERIODE
28 mei 2018
PROGRAMMADUUR 50 minuten
PRIJS
€ 7,50 per leerling
WORKSHOPPRIJS € 120,- per klas
		 De workshop duurt
		
60 minuten
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod
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PODIUM: TivoliVredenburg

PODIUM: Stadsschouwburg Utrecht

TITEL: If you’re happy (and you know it)

TITEL: FOEI

GEZELSCHAP: Ageeth de Haan

GEZELSCHAP: BonteHond

DOELGROEP: 3/4

DOELGROEP: 3/4

OOK GESCHIKT VOOR: 5

OOK GESCHIKT VOOR: 5/6

30

GENRE		
PERIODE
PROGRAMMADUUR
PRIJS

Muziektheater
9 april 2018
50 minuten
€ 7,50 per leerling

Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

8
7

6
5

WORKSHOP OP SCHOOL

In de week na de voorstelling komt een theaterdocent op
school een interactieve spelles geven. Kinderen worden in
de spelles uitgedaagd om de vloer op te gaan De kinderen
zullen stijl, thema’s en vormen uit de voorstelling herkennen en maken tegelijkertijd een vertaalslag naar hun
eigen belevingswereld.

GENRE		
Beeldend theater/ Toneel
		
/ Muziektheater
PERIODE
28 mei 2018
PROGRAMMADUUR 60 minuten
PRIJS
€ 7,50 per leerling
WORKSHOPPRIJS € 150,- per groep van max.
		
30 leerlingen
		 De workshop duurt
		
60 minuten
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

4
3
2

4
1

Met het digitale lesmateriaal oefen je in de klas al een aantal
Engelstalige liedjes, zodat de leerlingen tijdens de voorstelling
uit volle borst mee kunnen zingen!

Een dvd met daarop een mini documentaire, gespeeld
door de acteurs uit de voorstelling. Deze documentaire
sluit aan bij de thema’s van de voorstelling en kan vooraf
worden bekeken in de klas op het digibord. Bij de documentaire zit een lesbrief, uit te voeren door de leerkracht, met vragen, opdrachten en een trainingsschema
om een goed mens te worden. Dit is receptief (mini
documentaire) en actief (trainingsschema) en vooral
reflectief (opdrachten en vragen waarin de leerlingen zich
verdiepen in de thema’s)

1

EDUCATIE

Waarom zijn ongezonde dingen het lekkerst en zijn verhalen waar je slim van wordt zo saai? En waarom mag ik
niet in mijn neus peuteren, terwijl hij gemaakt lijkt voor mijn
vinger? Kortom waarom is slecht leuk en goed saai? In Foei
kunnen twee jongens zich niet inhouden. Wel als ze
samen zijn, maar nooit alleen, daarom besluiten ze elkaar
te trainen in wilskracht. Niet denken aan roze olifantjes, niet
spugen op de grond, niet snoepen uit de koektrommel, niet
stiekem naar je buurmeisje gluren en niet uit bed om even
met de ipad te spelen. Zo snel mogelijk willen ze nette,
voorbeeldige mensen worden, om daarna anderen te
leren net zo goed te worden als zij. Want slecht zijn is
toch het laatste wat je wilt! Foei is een wedstrijd in
zelfbeheersing waarin alle mogelijke verleidingen als
draken bestreden worden.

EDUCATIE

2

Er zijn veel leuke Engelse liedjes die kinderen bijna
vanzelf meezingen, zoals Old MacDonald had a
farm, Itsy Bitsy Spider, of Head shoulders, knees
and toes. Ageeth vertelt over de liedjes in het
Nederlands en zingt in het Engels. Kinderen kunnen
meteen meedoen en de kans is groot dat ze snel
nieuwe Engelse woorden leren. Ageeth zingt, en
Frans Groen begeleidt de kinderen en haar op
gitaar. ’If you’re happy (and you know it)’ is een a
anstekelijk interactief liedjesprogramma met een
Engels tintje.

3

VOORSTELLING
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6
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VOORSTELLING
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INTERVIEW MET
JOJANNEKE MULDER
LEERKRACHT EN
CULTUURCOORDINATOR VILLA NOVA
‘Villa Nova is een gemengde school
met vooral kinderen uit de wijk.
Cultuur is een speerpunt voor onze
school. Een aantal kinderen krijgt al
cultuur mee vanuit huis, maar ook een
groot deel van de kinderen niet. We
willen juist dat iedereen met cultuur
in aanraking komt’, zegt Jojanneke
Mulder, leerkracht van groep 5 en
cultuurcoördinator van basisschool
Villa Nova.

met cultuuronderwijs, was dat het
uitgangspunt voor het cultuurplan.
Het verschil is dat het eerder vooral
losse projecten waren en dat de
cultuureducatie nu meer uit doorlopende leerlijnen bestaat en zich richt
op zowel actieve, receptieve en
reflectieve activiteiten.
Het doel van Jojanneke en van de
school was om het cultuurplan zo

‘Ik vind het belangrijk om onze leerlingen te laten zien
wat er aan kunst en cultuur is zodat ze zelf kunnen
bepalen of ze hier iets mee willen in hun leven.’
Twee jaar geleden heeft Villa Nova
voor het eerst de subsidie ‘Cultuur
voor ieder kind’ van de gemeente
Utrecht aangevraagd. Jojanneke
vindt het een goede ontwikkeling dat
scholen nu zelf kunnen bekijken wat bij
hen past. Al was het schrijven van een
cultuurplan in het begin best even
lastig. ‘Gelukkig heb ik hulp gekregen
vanuit het UCK. Ik ben de ICCcursus gaan doen en dat helpt je om
in stappen je cultuurplan vorm te
geven. Als het cultuurplan eenmaal
geschreven is, dan zit het ook goed in
je hoofd en dat helpt je bij het maken
van keuzes voor de cultuureducatie van
de school.’
Het cultuurplan heeft Jojanneke
samen met een collega geschreven en
vervolgens getoetst aan de rest van
de leerkrachten. Die waren allemaal
enthousiast over het plan. Aangezien
Villa Nova zich al langer bezig hield

4

breed mogelijk te maken, zodat de
leerlingen met veel verschillende
soorten kunst en cultuur in aanraking komen. Elk jaar staat een uiting
centraal. Dit was eigenlijk altijd al zo
op Villa Nova en er is besloten om
dat onderdeel in het cultuurplan te
behouden. Dit schooljaar staat muziek
centraal. Voor alle leerkrachten is er
scholing op muziekonderwijs. Naast
de muziek-lessen die de leerlingen
op school krijgen van hun leerkracht,
gaan alle klassen naar een muziektheatervoorstelling en brengen ze een
bezoek aan Museum Speelklok, want
ook dat gaat over muziek. Zo probeert
Jojanneke het thema muziek in veel
verschillende vormen aan te bieden. ‘Ik
vind het belangrijk om onze leerlingen
te laten zien wat er aan kunst en cultuur is zodat ze zelf kunnen bepalen of
ze hier iets mee willen in hun leven.’
Ook de collega’s van Jojanneke worden
enthousiast van het cultuuronderwijs.

Elk jaar worden er workshops voor de
leerkrachten geregeld bij het thema
van dat jaar. Dit geeft de leerkrachten
extra handvatten om het thema in de
lessen te verwerken en dit wakkert het
enthousiasme nog meer aan.
Villa Nova stimuleert cultuurparticipatie van leerlingen ook buiten
de school door een lokaal beschikbaar
te stellen in de school aan een pianoen een gitaarlerares. Na schooltijd
kunnen leerlingen hier muzieklessen
volgen. Ook is er een ouder die een
schoolband heeft opgezet voor de
groepen 7 en 8. Dan kunnen de leerlingen al wat beter een muziekinstrument bespelen en kunnen ze
echt liedjes gaan spelen. De band
treedt zelfs weleens op in de wijk!
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PODIUM: Stadsschouwburg Utrecht

PODIUM: Stadsschouwburg Utrecht

TITEL: De kleine zeemeermin

TITEL: Narnia - De leeuw, de heks en de kleerkast

GEZELSCHAP: Theater Terra

GEZELSCHAP: ISH en de Junior Company van
Het Nationale Ballet

GEZELSCHAP:
Ageeth de Haan
DOELGROEP: 3/4/5/6/7/8

DOELGROEP: 3/4/5/6/7/8

1

2

32

GENRE		
Beeldend Muziektheater
PERIODE
3 april 2018
PROGRAMMADUUR 55 minuten
PRIJS
€ 7,50 per leerling
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

8
7
6
5

Narnia, de leeuw, de heks en de kleerkast gaat over vier
kinderen op bezoek in een landhuis. Bij het verstoppertje spelen komen ze in een klerenkast terecht.
Plotseling belanden ze in een bos waar het altijd winter
is. In de wereld van Narnia worden ze geconfronteerd
met de strijd tussen de legers van ‘het goede’, aangevoerd door de leeuw Aslan, en de legioenen van ‘het
kwade’ onder leiding van de Witte Tovenares. Net als in
alle sprookjes spelen opoffering, machtswellust,
verlossing en de overwinning van het goede een grote
rol. Reis met ISH en De Junior Company van Het
Nationale Ballet mee naar de betoverende wereld van
Narnia. Een voorstelling vol hiphop en ballet. Gebaseerd
op de tijdloze boekenreeks van C.S. Lewis en latere
verfilming door Disney.
Alles over Narnia: www.operaballet.nl/nl/ballet/
gezelschap/junior-company/meer-over-narnia

WORKSHOP OP SCHOOL

4

EDUCATIE

Tijdens de dansworkshops maken de kinderen
kennis met de inhoud en verhaal van de voorstelling.
Ook worden de dansstijl en klassiek ballet en urban
dance behandeld. Deze workshop wordt gegeven door een
professionele dansdocent. De workshop is de ultieme
mogelijkheid om de leerlingen kennis te laten maken met de
twee unieke dansstijlen die tijdens de voorstelling aan bod
komen.

3

Er komt een lesbrief. Beschikbaar vanaf januari
2018. Meer informatie: cultuurenschoolutrecht.nl

3

EDUCATIE

VOORSTELLING

2

4
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In de oneindig diepe oceaan leefde de Koning van de Zee met
een mooie dochter, een zeemeermin met een
schitterende stem. Ze droomde vaak over de
wereld boven de zeespiegel en wanneer ze daar op
haar vijftiende verjaardag eindelijk mag kijken, redt
ze een jonge prins van een zinkend schip. Ze wordt
verliefd en wil zelf ook mens worden. Maar of dit
goed afloopt….
Theater Terra is het oudste jeugdtheatergezelschap
van Nederland. In 2018 brengt Theater Terra De
Kleine Zeemeermin naar het beroemde sprookje
van Hans Christian Andersen. Waar in de tekenfilm
Ariël uiteindelijk haar knappe prins krijgt, is dit in
het originele sprookje niet het geval. De Kleine
Zeemeermin speelt zich af op de bodem van de
zee. Deze onderwaterwereld komt tot leven door
een decor-, poppen- en kostuumontwerp van de
ontwerper Joris van Veldhoven.

1

VOORSTELLING

GENRE		
Dans
PERIODE
20 april 2018
PROGRAMMADUUR 75 minuten
PRIJS
€ 7,50 per leerling
WORKSHOPPRIJS € 150,- per groep van max.
		
25 leerlingen (excl. Btw
		
en reiskosten
		 De workshop duurt
		
90 minuten
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

5

&
CULTUUR
SCHOOL
UTRECHT

PODIUM: TivoliVredenburg

PODIUM: Stadsschouwburg Utrecht

TITEL: De Suleika’s en het mysterie van

TITEL: Roest

de gevoelige snaar

GEZELSCHAP: De Dansers en Plan dDOELGROEP: 5/6/7/8

GEZELSCHAP: Trio Suleika
OOK GESCHIKT VOOR: 3

WORKSHOP OP SCHOOL

Het bezoek aan TivoliVredenburg kan worden
voorbereid met een workshop in de klas, idealiter
ongeveer 1-2 weken voor de voorstelling.

7

8

Het is hier prima. We hebben onze eigen regels en wetten
gemaakt. En dat werkt. Het ziet er van buiten vast nogal
eigenaardig uit. Klopt wel, we zijn allemaal ook best
eigenaardig, anders waren we hier niet terecht
gekomen. Maar zo kunnen we in ieder geval goed met
elkaar omgaan, en iets maken van al die troep om ons
heen. In Roest slaan Plan d- en De Dansers de handen
ineen voor een voorstelling die spreekt over eigenaardigheid en tolerantie, verandering en conservatisme.
Drie artistiek leiders gaan de vloer op en nemen mee:
bewegingsdrift, slapstick, theatraliteit, acrobatische
poëzie en muzikale vindingrijkheid. Ze scheppen een
verhaal over omgaan met de waarheid en dat stilstand
achteruitgang is.

EDUCATIE

Bij de voorstelling hoort een uitgebreide lesbrief die
naar eigen inzicht kan worden ingezet. Daarin staan
naast opdrachten met taal en beeld die zich richten op
associëren en lichamen lezen, ook reflectieve,
receptieve en actieve opdrachten. Daarnaast is er vanaf
2018 een speciaal lesprogramma. Meer informatie:
cultuurenschoolutrecht.nl

4

4

Het digitale lesmateriaal bestaat uit een lesbrief
met doe-, kijk- en luistermateriaal dat zodanig is
samengesteld dat de leerkracht hier zelfstandig
mee aan de slag kan. Het lesmateriaal bereidt de
leerlingen voor op het bezoek aan TivoliVredenburg.

3

EDUCATIE

5

6

Het Mysterie van de Gevoelige Snaar is een theatraal concert
waarin alles anders gaat dan je verwacht. Met komische scenes,
onverwachte goocheltrucs en rare situaties. En natuurlijk met de
mooiste muziek die voor pianotrio is gemaakt: van Mozart tot
Piazzolla, en van Chaplin tot Ravel.

VOORSTELLING

6

7

8

Help! Pepijn, Emmy en Maarten doen de Suleika! Dat lijkt op
een dans, maar dan anders. Of op een concert, maar ook weer
anders. Waarom zou je in je eentje op een cello spelen als dat
ook met zijn drieën kan? Waarom speelt die viool zoeter dan
de vorige keer? En waarom heeft die pianist zijn hand in het
verband?

5

VOORSTELLING

3

DOELGROEP: 4/5

OOK GESCHIKT VOOR:4

Muzikale thema’s
•
Muziek voor pianotrio uit alle tijden
•
Kamermuziek spelen
Buitenmuzikale thema’s
•
Emoties waaronder verliefd, jaloers en verwarring.
•
Samenwerken versus alleen spelen
•
Goochelen

4

GENRE		
PERIODE
PROGRAMMADUUR
PRIJS
WORKSHOPPRIJS
		
		

Muziektheater
19 februari 2018
60 minuten
€ 7,50 per leerling
€ 70,- per klas
De workshop duurt
45 minuten

Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

2
1

1

2

De muzikale workshop wordt gegeven door professionele musici
en/of vakdocenten. Tijdens de workshop krijgen de leerlingen
een actieve rol. Leerkrachten kunnen vooraf kiezen uit een
aantal thema’s die behandeld worden tijdens de workshop. Voor
De Suleika’s en het mysterie van de gevoelige snaar kan worden
gekozen uit de volgende thema’s:

WORKSHOP OP SCHOOL

De voorstelling is het vertrekpunt van de workshop. Na een
korte evaluatie van de voorstelling gaan de kinderen actief
aan de slag met dans. Ook is er aandacht voor verdieping
van het thema van de voorstelling. D.m.v. beweging worden
gewerkt aan samenwerken, jezelf uit (durven) drukken,
creatief denken en doen. Kortom: Een theatrale ervaring in
een fantasierijke, actieve les.

GENRE		
Dans/ Muziek
PERIODE
19 februari 2018
PROGRAMMADUUR 50 minuten
PRIJS
€ 7,50 per leerling
WORKSHOPPRIJS indicatie € 65,- per 15
		
leerlingen. De workshop
		
duurt 60 minuten
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod
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PODIUM: TivoliVredenburg

PODIUM: TivoliVredenburg

TITEL: Kwartetten met Beethoven

TITEL: De Uitvinders

GEZELSCHAP: Dudok Kwartet

GEZELSCHAP: Holland Opera

GEZELSCHAP:
Ageeth de Haan
DOELGROEP: 5/6

DOELGROEP: 5/6

De Uitvinders is een fantastische kinderopera met
prachtige muziek van Sergei Prokofiev.

Op aanvraag kunnen ook buitenmuzikale thema’s behandeld
worden.

34

Muziek/ Muziektheater
28 mei 2018
60 minuten
€ 7,50 per leerling
€ 70,- per klas
De workshop duurt
45 minuten

Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

8
7
4
1

1

De muzikale workshop wordt gegeven door professionele musici
en/of vakdocenten. Tijdens de workshop krijgen de leerlingen
een actieve rol. Leerkrachten kunnen vooraf kiezen uit een
aantal thema’s die behandeld worden tijdens de workshop. Voor
Kwartetten met Beethoven kan worden gekozen uit de volgende
muzikale thema’s: ‘Het kwartetspel’, ‘Vrolijke dans’, ‘Romantisch
repertoire’, ‘Meerstemmig canon’, ‘Franse Musette met
doedelzak’

3
2

3

Het digitale lesmateriaal bestaat uit doe-, kijk- en
luistermateriaal dat zodanig is samengesteld, dat de
leerkracht hier zelfstandig mee aan de slag kan. Het
lesmateriaal bereidt de leerlingen voor op het bezoek
aan TivoliVredenburg. Tevens is er een verwerkingsles
beschikbaar.

Het bezoek aan TivoliVredenburg kan worden voorbereid met
een workshop in de klas, idealiter ongeveer 1-2 weken voor de
voorstelling.

GENRE		
PERIODE
PROGRAMMADUUR
PRIJS
WORKSHOPPRIJS
		
		

6

Drie uitvinders bouwen installaties en testen ingewikkelde
apparaten. Alles draait, rookt, ronkt en maakt lawaai. En
het werkt! Als ze een motor maken die draait op water,
raakt een generaal in opperste staat van paraatheid.
Hij wil hem kopen want zo’n super-uitvinding maakt het
leger onoverwinnelijk. De uitvinders zijn vereerd, en
marcheren en zingen uit volle borst mee met de
generaal. Totdat de twijfel toeslaat, want beroemd en
rijk zijn is leuk, maar de watermotor was juist bedoeld
om de natuur en de mensen te helpen, en niet het leger.
En dus krijgen ze knallende ruzie.

2

WORKSHOP OP SCHOOL

VOORSTELLING

EDUCATIE

4

Het digitale lesmateriaal bestaat uit doe-, kijk- en
luistermateriaal dat zodanig is samengesteld, dat
de leerkracht hier zelfstandig mee aan de slag kan.
Het lesmateriaal bereidt de leerlingen voor op het
bezoek aan TivoliVredenburg. Tevens is er een
verwerkingsles beschikbaar.

5

EDUCATIE

6
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8

Hoe klinkt kwartetten met passie?
Een spannende en fantasievolle reis met muziek van Beethoven.
In Kwartetten met Beethoven nemen de musici van het Dudok
Strijkkwartet ons mee op een beeldende reis, langs een meerstemmige canon, een Franse musette met een doedelzak op de
achtergrond, een koraalachtig gebed en een vrolijke dans. Een
spannende reis met een stralend einde. Een theatraal concert
vol fantasievolle beelden en grappige situaties met muziek van
Beethoven.

5

VOORSTELLING

OOK GESCHIKT VOOR: 7

WORKSHOP OP SCHOOL

Rondom De Uitvinders wordt een speciaal interactief workshopprogramma rondom Techniek & Muziek ontwikkeld.
Meer informatie tref je in de loop van het schooljaar 17/18
op de website van Cultuur & School.

GENRE		
Muziektheater
PERIODE
19 februari 2018
PROGRAMMADUUR 60 minuten
PRIJS
€ 7,50 per leerling
WORKSHOPPRIJS Op aanvraag
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod
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PODIUM: Stadsschouwburg Utrecht,

PODIUM: Stadsschouwburg Utrecht

Vorstelijk Complex & Podium Hoge Woerd

TITEL: JORIS EN DE DRAKENTEMMERS

TITEL: Enkeltje Mars

GEZELSCHAP: Het Laagland

GEZELSCHAP: Het Filiaal theatermakers

DOELGROEP: 6/7/8

OOK GESCHIKT VOOR: 5

Bij deze voorstelling hoort een mooi vormgegeven
lespakket dat aansluit op thema’s uit de voorstelling.

5

EDUCATIE

6

In JORIS & DE DRAKENTEMMERS gaan de acteurs aan de
haal met de legende van Joris en de Draak én met
draken van alledag. Al spelend en muziek makend delen
ze hun geworstel en ontdekkingen over draken. Deze
vurige muziektheatervoorstelling schakelt, met de vaart
van een achtbaan, van panische prinsessen naar een
stoere bootcamp voor Drakentemmers in spé.

8
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7
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8

Waarom zou je ruim acht maanden reizen om vervolgens op een
planeet aan te komen waar niks te beleven valt? Zonder familie,
zonder vrienden en zonder blauwe lucht. En hoe voelt dat eigenlijk om zo ver weg van de aarde te zijn? Het Filiaal theatermakers
zoekt het voor je uit! Compleet met miniatuurplaneten,
filosofische overwegingen, meerstemmige zang,
live videobeelden en plantaardige muziek. Het is
natuurlijk nog lang niet zeker óf en wanneer de
eerste mensen op Mars zullen landen, maar in het
theater kan in elk geval ALLES.

EDUCATIE

Het educatieve materiaal bestaat uit filmpjes en een
lesbrief met opdrachten. Het zal een combinatie worden
van actief (spelopdrachten), receptief (bekijken van
voorstelling en filmpjes) en reflectief (opdrachten
terugkijkend op de voorstelling).

6

VOORSTELLING

5

DOELGROEP: 6/7

WORKSHOP OP SCHOOL

3

3

4

4

Het Lab rondom Enkeltje Mars wordt ontwikkeld in samenwerking met Sonnenborgh - museum & sterrenwacht. Leerlingen experimenteren en onderzoeken wat er nodig is om op
Mars te kunnen leven.

2

GENRE 		
		
PERIODE
		

4

Muziektheater/
Objecttheater/ Muziek
Stadsschouwburg Utrecht:
2 oktober 2017
Podium Hoge Woerd:
		
23, 24 en 25 oktober 2017
Vorstelijk Complex:
		
2 november 2017
PROGRAMMADUUR 55 minuten
PRIJS
€ 7,50 per leerling
WORKSHOPPRIJS € 75 per groep
		 De workshop duurt
		
60 minuten
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

1

1

2

Naast het Filiaallab op school kun je er ook voor kiezen om na
het zien van de voorstelling een bezoek te brengen aan
Sonnenborgh. Voor meer informatie kijk bij de programma’s van
Sonnenborgh op blz. 19 en 20.

GENRE		
PERIODE
PROGRAMMADUUR
PRIJS

Theater/muziektheater
22 januari 2018
70 minuten
€ 7,50 per leerling

Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod
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PODIUM: Locatievoorstelling in Utrecht

PODIUM: Stadsschouwburg Utrecht

TITEL: Toen mijn vader een struik werd

TITEL: Woestijn Jasmijntjes

GEZELSCHAP: Het Filiaal theatermakers

GEZELSCHAP: De Toneelmakerij

GEZELSCHAP:
Ageeth de Haan
DOELGROEP: 6/7/8

DOELGROEP: 7/8

VOORSTELLING

8
1

2

5
4

3

2

De theaterdocent van de Toneelmakerij verzamelt korte
verhalen van de leerlingen. Zij gaan door middel van spelaanwijzingen van de theaterdocent, rekwisieten, geuren en
smaken een fantasievolle, kleurrijke presentatie maken voor
ouders en andere belangstellenden.

1

36

Muziektheater/ Toneel
kalenderweek 19, 20, 24
en 25, locatie wordt
juli/augustus 2017
bekend gemaakt
60 minuten
€ 7,50 per leerling
€75,- per groep
De workshop duurt
60 minuten
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

5

EDUCATIE

De voorstelling zit vol met prachtige liedjes, zowel in tekst als
muziek. In Het Lab bij Toen mijn vader een struik werd maakt de
klas onder leiding van een muziekdocent een eigen lied op basis
van de voorstelling en hun eigen kijk op de wereld.

4

WORKSHOP OP SCHOOL

6

Voorafgaand aan de voorstelling vertellen leerlingen
verhalen aan elkaar. Docenten ontvangen een helder
stappenplan om van deze korte verhalen van leerlingen
met behulp van eenvoudige spelaanwijzingen, rekwisieten,
geuren en smaken een fantasievolle, kleurrijke presentatie
te maken voor ouders en andere belangstellenden.

6

EDUCATIE

Bij deze voorstelling hoort een mooi vormgegeven
lespakket dat aansluit op thema’s uit de voorstelling.
Er worden lessuggesties in opgenomen die samenhangen
met andere reguliere leergebieden (Oriëntatie op jezelf en de
wereld, Nederlands, Kunstzinnige oriëntatie).

GENRE		
PERIODE
		
		
		
PROGRAMMADUUR
PRIJS
WORKSHOPPRIJS
		

7

8

Jacob en zijn jonge dochter Nour zijn op zoek naar een
veilige plek om voorgoed te blijven. Met prachtige
verhalen tovert Jacob deze gevaarlijke reis om tot een
bijzonder avontuur. De grillige werkelijkheid wordt een
sprookje waarin Nour de prinses is. Douaneagenten
veranderen in waakhonden, migratieambtenaren in
ijskoningen, medereizigers in muurbloemen. Hij zet alles
op alles om deze grauwe reis in te kleuren.

3

EDUCATIE

VOORSTELLING

7

Toen mijn vader een struik werd is geïnspireerd op het
bekroonde boek van Joke van Leeuwen. Een
indrukwekkend verhaal dat op een schijnbaar
simpele manier laat zien hoe absurd oorlog is. Met
spel, muziek en liedjes brengen actrice Mirthe
Klieverik en bassist Peter Sambros het verhaal van
Toda die moet vluchten, tot leven. Soms speels en
komisch, soms ingetogen en ontroerend. Muziektheater dat je nooit meer loslaat.

GENRE		
Toneel/ Verteltheater
PERIODE
20 november 2017
PROGRAMMADUUR 75 minuten
PRIJS
€ 7,50 per leerling
WORKSHOPPRIJS € 175,- per groep
		 De workshop duurt
		
100 minuten
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod
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PODIUM: TivoliVredenburg

PODIUM: Stadsschouwburg Utrecht

TITEL: Expeditie Lodewijk

TITEL: De tuinen van de herinnering

GEZELSCHAP: Pynarello

GEZELSCHAP: BEER Muziektheater

GEZELSCHAP:
AgeethOOK
de Haan
DOELGROEP: 7/8
GESCHIKT VOOR: 5/6

DOELGROEP: 7/8

5

EDUCATIE

7

Wat als vriendschap en loyaliteit onder druk komen te staan
door angst en agressie, welke keuzes maak je dan? In
‘De tuinen van de herinnering’ reikt Michel Quint in zijn
bejubelde roman humor als wapen aan.
De tienjarige Michel schaamt zich dood voor zijn
vader, die de eigenaardige gewoonte heeft om zich te
verkleden als clown. Dan onthult de broer van zijn vader
hem een familiegeheim. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de broers na het plegen van een verzetsdaad
in een leemput geworpen en overgeleverd aan de Duitse
bewaker. Een onaangenaam avontuur krijgt echter een
onverwachte wending. De essentie van het leven wordt
bloot gelegd met de dood in het vizier. Humor en drama
gaan hand in hand in een voorstelling die op het lijf
geschreven is van René Groothof.

8

VOORSTELLING

6

Een wervelende klassieke productie én de kans om
je klas mee te nemen naar een fris en jong orkest
in de prachtige grote zaal van TivoliVredenburg.

6

7

8

Waan jezelf een ontdekkingsreiziger, stap in de Landrover bij
Lodewijk en ga mee op expeditie. Wil jij ook weten
hoe Lodewijk de vier meest beroemde noten op
aarde schreef? kort-kort-kort lang …
Klim op de ruggen van de musici en ontdek zijn
mooie melodieën en laat je mee op sleeptouw
nemen door zijn zonnige en stormachtige muziek.
Veiligheidshelmen op en riemen vast! Hoog
klimmen, wild rollen en virtuoos vallen tijdens de
Vijfde Symfonie van Lodewijk van Beethoven.

5

VOORSTELLING

2
1

1

2

3

3

4

4

Het educatief materiaal bestaat uit een korte introductiefilm.
De film kan klassikaal bekeken worden in de klas en bereidt de
leerlingen voor op hun bezoek aan TivoliVredenburg.

EDUCATIE

Op cultuurenschoolutrecht.nl en op staat een lesbrief die
met de docent behandeld kan worden. Sluit aan bij de
vakken: ckv, geschiedenis en burgerschap. Is zowel actief als
beschouwend/ reflectief.

4

GENRE		
PERIODE
PROGRAMMADUUR
PRIJS

Muziek/ Muziektheater
30 oktober 2017
60 minuten
€ 7,50 per leerling

Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod

GENRE		
(Vertel)theater/ mime
PERIODE
19 april 2018
PROGRAMMADUUR 75 minuten
PRIJS
€ 7,50 per leerling
Meer info: cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod
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OVERZICHT AANBOD
OVERZICHT PER INSTELLING 2017/2018
P 9
P10
P15
P15
P22
P22

1
1
5
5
6
6

2
2
6
6
7
7

3 4
3 4
7
7
8
8

CENTRAAL MUSEUM
Schatten en rovers
Hoe verzamel je kunst?
Tegenstellingen
Inspiratie
Rietveld en De Stijl
Dromen van de toekomst

P16

5 6 7 8

DOMTOREN EN DOMKERK
Noem je mij dom?

P26
P29
P35
P36

1
3
5
6

HET FILIAAL THEATERMAKERS
Oor overboord
De Nachtwaker
Enkeltje Mars
Toen mijn vader een struik werd

P11

3 4

HET SPOORWEGMUSEUM
Werk aan het spoor

P17
P17
P23
P23

5
5
7
7

HET UTRECHTS ARCHIEF
Op zoek naar Middeleeuws Utrecht
Utrecht op de kaart
Op reis door de provincie Utrecht
Utrecht groeiende stad

P11

3 4 5 6 7

KASTEEL DE HAAR
Wonen in een echt kasteel

1
1
4
4
5
6

MUSEUM CATHARIJNECONVENT
Nog 1 nachtje slapen
Maak samen met Kobe een museum
Vier het voorjaar
Jij als onderzoeker
Feest! Weet wat je viert
Wie ben jij & wie ben ik

P 8
P 8
P13
P14
P16
P21

2
4
6
7

3
5
7
8

6 7 8
6 7 8
8
8

2
2
5
5
6
7

3
3
6 7 8
6 7 8
7 8
8

P 9
P13
P21

2 3
3 4 5
5 6 7 8

MUSEUM SPEELKLOK
Het is Toon die de muziek maakt!
Daar zit muziek in!
Magische muziekmachines

P 7
P 7

12
12

NIJNTJE MUSEUM
Wat is een museum?
In het verkeer

38

SONNENBORGH
Zweven en zwaartekracht
Ster in beeld
Leve(n) de planeten
Gezichten van de maan
Meten wordt weten
STADSSCHOUWBURG UTRECHT
Botje – Theatergroep Kwatta
WOEST – Project Sally Maastricht
Pokon – De Dansers
FOEI – Bontehond
De Kleine Zeemeermin – Theater Terra
Narnia – ISH en de Junior Company van
Het Nationale Ballet
Roest – De Dansers en Plan dJORIS EN DE DRAKENTEMMERS –
Het Laagland
Woestijn Jasmijntjes – De Toneelmakerij
De tuinen van de herinnering –
BEER muziektheater
TIVOLIVREDENBURG
Swingen als een kangoeroe – Jeroen
Schipper & De Boegiemanband
Aadje Piraatje viert feest –
Ton Meijer & musici van Het Nederlands
Philharmonisch Orkest
If you’re happy (and you know it) –
Ageeth de Haan
Maanzucht – Wie Walvis
De Suleika’s en het mysterie van de
gevoelige snaar – Trio Suleika
De Uitvinders – Holland Opera
Kwartetten met Beethoven –
Dudok strijkkwartet
Expeditie Lodewijk – Pynarello
r
UNIVERSITEITSMUSEUM UTRECHT
Oma, wat heeft u grote tanden…
Tot op het bot
Vertrouw jij je zintuigen?
Als ik later klein ben
Universiteitsmuseum in de klas

Wijzigingen onder voorbehoud. Voor de laatste informatie kijk op www.cultuurenschoolutrecht.nl

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7
7

8
8
8
8
8

P19
P19
P20
P20
P24

1
12
3
3 4 5
3 4 5

1
2
3
4
6
6

2
3
4
5
7
7

3
4
5
6
8
8

P27
P27
P28
P30
P32
P32

4 5 6 7 8
6 7 8

P33
P35

7 8
7 8

P36
P37

12 3

P26

2 3

P28

3 4 5

P30

3 4
3 4 5

P29
P33

5 6 7
5 6

P34
P34

7 8

P37

3
5
7
3 4
3 4 5 6 7

4
6
8
5
8

P10
P14
P24
P12
P12
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